
!"#$"%&"$$'("$) politiske spenning uttales 
hintvis og uten paroler. Utstillingens politiske optikk 
er en vellykket ledetråd for noe jeg gradvis og per-
sonlig gripes av. En gledelig, nødvendig korreks til 
en påståelig kakofoni i alle andre medier. Katalogen 
forteller at ingen ytringer er nøytrale; ifølge Aristo-
teles påvirker ytringer polis¢ (bystatens) helhetlige 
og kroppslige ve og vel, noe som gjør dem per defini-
sjon politiske. Biennalen kan i så måte tenkes som 
en form for agora i polis; tegning som spontan ytring, 
skisser fra det filosofen Giorgio Agamben kan kalle 
ukvalifiserte tilhørigheter. Det er bra at såpass mye vekt 
legges på en politisk overbygning, slik at bienna-
len også strekker seg til video (Roddy Bell, Mariken 
Kramer, Pedro Gomez Egana), skulptur/installasjon 
(Mari Martens Kristo*ersen), performance (Rus 
Mesic, Aleksi Wildhagen) og lydinstallasjon (Arne 
Vinnem).

Selv om politikk faktisk ikke er nøytral, fremstår 
den i dag som nettopp det, en form for administra-
sjon av hverdagen – everyday stu! – uten egentlig skil-
le mellom høyre og venstre. Det kan argumenteres 
for at dette er en drift mot et nærmest totalitært, 
altomfattende rammeverk der andre virkeligheter 
ikke lenger kan utveksles. Denne totale, positive vir-
keligheten integrerer eller skyver forskjeller helt ut 
i marginene hvor de fremstår som isolerte, skitne 
og avvikende. Det Onde er forvist annerledeshet, en 
kraft som fra tid til annen ukontrollert bryter ut av 
isolasjon. I Arne Vinnems små beskrivelser, En stripe 
piss, en malingsflekk og andre dokumentariske tegninger 
får vi fem små, minutiøse fortellinger om detaljerte 
utsnitt i kvadraturens arkitektur. Først forensic i sin 

skildring av karmer, dørhåndtak og butikkvinduer 
med pornoblader, dreies fortellingen ned til forstyr-
rende fenomener som for eksempel «en stripe piss» 
som samler seg «i en framtung illeluktende dam». 
Hver av disse beskrivelsene eller «tegningene» for-
teller om menneskelige avtrykk som danner en 
merkelig, negativ dualitet til det teknisk-positive.

Det anes en hovedlinje i utstillingen, et slags fel-
lesskap for dem som mangler tilhørighet – en ne-
gativitet uten navn. Mari Martens Kristo*ersens Et 
bygg er nettopp en slik hvilken-som-helst- singularitet, 
noen vil kanskje si ukvalifisert både som bygg og 
tegning, siden verket står som et vaklende tårn av 
plankebiter ment for søpla – men engang har de 
tilhørt en tegnet avgrensning, et omriss, en tilhø-
righet. «Jeg ville bygge et rom, et sted å bo, å være. 
Jeg spikrer raskt. Så raskt at det ikke rekker å falle 
sammen» sier hun. Godt.

Forensic - som skåret med skalpell - slik fremstår 
også enkelte figurer i Johannes Høies vegg- og vin-
dustegninger. Den presist tidkrevende tegningen er 
tonet ned, som ellers i utstillingen, til fordel for en 
frihåndsteknikk som virtuost utfolder seg. Det spo-
res tematisk utvikling og tekniske endringer i Høies 
velkjente verden av svevende, apokalyptiske scener. 
Her er kroppen skutt ut i et akselererende rom. Re-
dusert til kodete, isolerte deler, genomer og DNA 
er legemet omgjort til en haug tekniske partikler 
som ikke engang har noe med menneskekroppen 
å gjøre. Et annet sted er en sirkel av fritt svevende, 
nakne kropper tvunnet inn i hverandre og danner 
en vel generisk-høystemt løsning, men visst funker 
det også.

T EG N I NG  S OM  Y T R I NG
T e g n e b i e n n a l e n  2 0 1 2
T e g n e r f o r b u n d e t  –  K va d r at u r e n 
1 0 .  m a i  –  1 7.  j u n i  2 0 1 2

Politisk, liminal  
og ukvalifisert

!
Rus Mesic Here, 
There, Nowhere,  
+,-+.Performance, 
tekst, lyd. Bildet 
viser en detalj

"
Therese Johansson, 
Uten tittel. (+,-,). 
Penn på papir. 
Skisse til større 
arbeid.

9292s i d e  2 8    a n m e l dt  u t s t i l l i n g a n m e l dt  u t s t i l l i n g    s i d e  2 9



I S C I L   I Q UAT 
G I A M C  AG  L A S F K

Kråka 
– Tegnerforbundets hederstegn

   s i d e  3 1

./0)1" 2034"1&$#  ble holdt -5. 
september -677 i den «Røde sal» på 
Grand Hotell. 

Samme kveld ble Gudmund Ste-
nersen slått til ridder av Kråkeorde-
nen (se bilde i forrige utgave av NU-
MER), etterfulgt av en bedre middag. 
Abraham Scheen har skrevet et vit-
tig referat fra kveldens begivenhe-
ter som vi tillater oss å gjengi ut-
drag av her: «[...]kjoleklette og like 
distingverte medlemmer av T.F. 
sluttet seg til de allerede ankomne 
og efter en halv times forløp kun-
ne man med aftenens hedersgjest 
samt den eneste fremmøtte dame, 
fru Kittelsen-Treider også i kjole, en 
drøm av en kreasjon av crepe Geor-

gette med volanger, skride til det 
overdådig dekkede bord som man 
må karakterisere som en gourmet´s 
drøm.  Spange ønsket velkommen 
tilbords og sørget for å få stemnin-
gen op diverse grader allerede fra 
børjan. Så lot man maten vederfa-
res retfærdighet og drammen og 
ølet gled ned på høikant og løste 
op for innestengte komplekser og 
sangstemmen [...].

h i t  &  di t
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Tangenåsen, Nesodden
Lørdag +<. mars åpnet Tangenten på Nesodden. Bygningen rommer rådhus, 
ungdomsskole og bibliotek. Tegnerne Mona Brekke og Bjørn Hegardt har bi-
dratt med større utsmykningarbeider i bygget. Brekkes arbeid Det hvite i sneen 
smelter først består av et hovedarbeid på vegg langs trapp mot sør, på ca. <, m+, 
og en replikk til dette på ca. 7 m+ i korridoren i annen etasje. Det er tegnet 
rett på vegg med akrylbasert tusj og deretter lakkert.

 Hegardt har stått for kunstprosjektet Den svarte substans, som befinner 
seg i den ene trappegangen i skolen. Utsmykningen består av to deler; en 
tegning (ca. -+ meter lang) som er plassert på veggen langs trappen, og en 
replikk som er plassert under trappen (ca. 7 x + meter), utført ved hjelp av 
sjablong og malt med akrylmaling. I tillegg til å støtte prosjektet økonomisk, 
har KORO også oppnevnt kunstkonsulentene som har samarbeidet med 
Nesodden kommune om dette prosjektet.
www.nesodden.kommune.no

="0>"$) %")1" 4'0&4'1?0@
Egil Nyhus vant gull i avistegner-
konkurransen World Press Cartoon 
"#$" i Portugal. Han fikk prisen for 
en karikaturtegning av den franske 
politikeren og tidligere leder for 
det internasjonale pengefondet, 
Dominique Strauss-Kahn. Tegningen, 
der Strauss-Kahn er framstilt som en 
sparegris, sto på trykk i Romerikes 
Blad i Aor.

Det var syv kategorier, og Nyhus 
tok gull i kategorien karikatur. 
NUMER gratulerer!

8$" B"11" CD(
Art Statements, Basel
#$. – #%. juni &'#&
Art Basel arrangeres i år for <7. gang. LAUTOM Contemporary 
(Oslo) viser en ganske støvete, men minimal presentasjon av 
arbeider signert Ane Mette Hol. Hovedverket er en veggtegning 
med hvitt kritt på hvit vegg, der det man vel først kommer til å 
se er krittet som legger seg på gulvet langs veggen. Bak denne 
veggen skal det vises en projeksjon av en tegneanimasjon av 
støv. Hol kommer også til å presentere et tegnet objekt.

Andre norske utstiller på kunstmessen i Basel er Martin 
Skauen, representert ved Laura Bartlett Gallery (London).
www.artbasel.com

Mindre presist kanskje, men direkte inntil det 
merkelig ubehagelige er svenske Therese Johans-
son med The Drift i Tegnerforbundets prosjektrom. 
Det er umulige figurer liksom sprayet på et toalett 
med svart grafittimaling - doveggens bizzarroverden 
stilles endelig til skue. Johansson har sprayet i én go, 
altså i en uavbrutt strek, uten pause. Det er et sett 
slående drodlinger hvor kroppsdeler blandes, skifter 
funksjon, smelter sammen. Å se en doveggraEti, la 
oss si i Filharmonisk Selskaps lokaler, markerer et 
brudd, en nesten grusom, karnevalisk kontrast til 
lokaliteten, til menneskene utenfor, kledd i dress, 
kjole og hvitt. Det er et sted hvor kroppslige og der-
med mentale koder rått kan overskrides, potensielt 
små, forstyrrende vink fra en kollektiv ubevissthet 
i overgangen mellom natt og dag, i vargtimmen. Slik 
er verkene i Tegnerforbundets lokaler som helhet 
kuratert etter spørsmål om alminnelige grensers 
prinsipper, det liminale. Persepsjonens, kroppens og 
selve gallerirommets grenser virker også flytende i 
Mattias Ring, Wenche Guldbransen, Hedvig Winge, 
Iris Aue og Astrid Mørlands arbeider. Mørlands teg-
ninger av en kropp utsatt for trauma i forbindelse 
med store, avgjørende kriger kan også tenkes gjen-
nom et begrep som det liminale. I den nyeste krigen, 
slik som Bengazi "#$$, er kroppen enda utflytende, 
tarmer eser ut av magen, mens den i Sarajevo $%$& er 
vevd sammen, helet på et vis, i det kollektive minnet. 

På Wikipedia står det om liminalitet at det refere-
rer til «in-between situations and conditions that 
are characterized by the dislocation of established 
structures». Overgangsfaser; mellom natt og dag, 
barn, voksen, brytninger i en moderne tilstand, trau-
ma. Skillet mellom fiksjon og virkelighet, realitet og 
mareritt, galskap og politikk oppheves og er ubegri-
pelig i ++. juli-opplevelsen. Det er kanskje dristig for 
en kunstner å bevege seg i det området, men Vigdis 

Fjellheim lykkes med sine kulltegninger på Sjøfar-
tens Hus. Kull passer umiddelbart bra som medium, 
og Fjellheim har opplevd steder vi alle har sett, fra 
sjokket selve kvelden, beskrevet som en moderne 
kontorbygning med vinduskvadrater av gult, skri-
kende lys. En stor nærstudie av blomsterhavet der 
knelende kvinner lener og bøyer seg i sorgarbeidet. 
Mest ikonisk er et ark fylt til randen av de ødelagte, 
rektangulære vinduene i regjeringsbygget. Dette er 
usentimentalt, direkte og troverdig erfart, det er det 
det er, og jeg synes: befriende fritt for «ideer». 

Kollektive sjokk eller trauma som ++. juli har 
en mer skjult tilstedeværelse i enkelte verk. Svein 
Fannar Jóhannssons The Weekly Planner Archive er 
oppslåtte sider i hans egne almanakker gjennom 
cirka ti år, vi ser datoer som har endret historien – 
6/--, ++/F. Det var dager som kanskje ikke helt «gikk 
etter planen» av trivielle gjøremål skriblet ned i 
hastverk – «mamma og pappas bryllupsdag», «på 
skolen kl. ,G.,,» osv. Godt nok, men dette og flere 
andre verk synes litt vel underformidlet hvis man 
ikke kjøper katalogen der kunstnerne har beskrevet 
verkene sine selv – den skulle rett og slett vært delt 
ut gratis som guide. Tammo Rists gode idé Transna-
tional Republic henvender seg til kollektivet og fortje-
ner et bredere publikum. Den lanserer en foreløpig 
utopisk tanke om et verdensparti som samlingssted 
for overnasjonal styring – lokal styring kan ikke len-
ger samordnes om bærekraftig utvikling. Her frem-
står prosjektet mer som kryptiske props der de står 
i et hjørne, som etter en performance. Men det er 
enda flere gode verk å se, kurateringen er god, og 
løsningen med flere visningssteder, aktiviteter og 
verk utendørs gir en åpen og luftig løsning som kan 
gjentas med hell.

Erling Mostue Bugge

"
Tammo Rist, 
Transnasjonale 
ID-kort,  
-, x F cm,  
laminert papir
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