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Folket foreslår kulturpriser
Oslos borgere skal foreslå
kandidater til kultur- og
kunstnerprisene 2008. Fristen er 13. februar 2009.
Oslo bys kunstnerpriser
tildeles personer som i det
siste eller de seneste år har
gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.
Kulturprisen tildeles en

person som gjennom lengre tid har gjort en særlig
fremragende innsats innen
kunst, vitenskap eller annet
kulturarbeid i byens eller
landets kulturliv.
Kulturprisvinneren får fetet kontoen med 100000
kroner. De fem kunstnerprisene er på 50000 kroner.

Veggene som provo

kultur & trender

www.vg.no

«Vegger» var
jo en milepæl
i norsk
fotohistorie og
i norsk
kunstliv.
Jonas Ekeberg,
direktør ved Preus museum

VERDISTIGNING: Til utstillingen «Vegger» laget Dag Alveng, (t.v.) 20 bilder av veggene i Fotogalleriet. I 1979 solgte han fire stykker à 900 kroner. Opplaget var bare ett av hvert bilde,
kroner. Dette bildet har hengt på veggen hjemme hos kollega Jim Bengston, (t.h.) i 30 år.
vist i Norge. Derfor har den «Jeg banker i veggen. Det blir
Ifølge tidligere direktør ved vi hele tiden forveksler fotoAv LARS ELTON og EIVIND
også satt spor etter seg, selv en hul lyd.»
Henie Onstad Kunstsenter, grafiet med virkeligheten og
GRIFFITH BRÆNDE (foto)

Kritikerne raste, fotografene ristet på
hodet, men ungdommen kom: Det
er 30 år siden Dag
Alvengs banebrytende utstilling
«Vegger» i Fotogalleriet.

«Vegger» var akkurat det tittelen sier: En utstilling med
fotografier av veggene i Fotogalleriet.
Bildene i skala 1:1 hang foran nøyaktig den delen av veggen motivet viste.
Dag Alvengs første separatutstilling i januar 1979 var en
av de første, rendyrket konseptuelle utstillingene som ble

om den ble et slaktoffer.
– Den utstillingen holder jeg
høyt, sier Jonas Ekeberg, direktør ved Preus museum. –
«Vegger» var jo en milepæl i
norsk fotohistorie og i norsk
kunstliv. Vi hadde sett konseptuelle arbeider i andre deler
av kunstlivet, men Dag Alvengs utstilling var enkel og tydelig og satte kunstbegrepet
på spissen, sier han.

Uventet reaksjon

Det mente ikke kritikerne. I
1979 skrev ikke kunstkritikerne i dagspressen om fotografi,
selv om Kåre Kivijärvi som
den første fotografen var blitt
antatt på Høstutstillingen i
1971. Derfor var det pressefotografer som fikk oppgaven å
anmelde Dag Alvengs utstilling. De var ikke nådige. I Aftenposten avsluttet Terje Gustavsen sin anmeldelse slik:

– Jeg ble totalt overrasket.
Jeg hadde ikke tenkt tanken
at bildene ville provosere. Jeg
var kanskje naiv, men jeg
syntes det var en strålende
idé, sier Dag Alveng til VG.
Han var 26 år, og resultatet
av anmeldelsene var at han
nesten ikke turte å gå ut på
gaten. I likhet med Tom Sandberg og andre i fotokunstmiljøet var han nyutdannet fra
England.
Der hadde de kommet i kontakt med samtidige strømninger i det internasjonale kunstmiljøet. Konseptkunsten hadde nådd fotografiet på 60-tallet, og utover på 70-tallet var
det mange fotografer som jobbet konseptuelt. Bare ikke i
Norge.
Her hjemme var Forbundet
Frie Fotografer stiftet i 1974,
og Dag Alveng hadde vært
med og startet Fotogalleriet i
en kjeller i Oscars gate i 1977.

Per Hovdenakk, var fotokunstmiljøet først og fremst
opptatt av å distansere seg
fra de kommersielle fotografene.
– Til å begynne med var
fotomiljøet veldig lite. Dag
Alvengs utstilling var noe
helt nytt i Norge på alle mulige måter.
Og selv om fotomiljøet reagerte negativt trakk utstillingen mange unge mennesker.
De oppdaget at fotografi
var noe annet enn brudebilder og pressefotografier. På
denne tiden var fotokunst
synonymt med dokumentarfoto. Alvengs utstilling
satte fart i utviklingen, sier
Hovdenakk.

– Fastlåste
oppfatninger

– Problemet med fotoet er at

ikke ser at det har en kvalitet i
seg selv.
Dag Alveng gjorde oss oppmerksom på denne verdien
ved fotografiet, sier Jonas
Ekeberg.
– Det er interessant å se
hvor eitrende forbannet kritikerne ble, fortsetter han.
– Det finnes fortsatt enkelte
i fotomiljøet som har fastlåste
oppfatninger om fotografiets
innhold.
Det er en surmaget, misforstått piktoralisme som forventer at fotografiet skal oppfylle bestemte krav til gjenkjennelighet og estetisk retorikk.
Det skal være pent og velkomponert.
Dag Alveng slo en kile inn i
denne forestillingen, sier Ekeberg.
– Ideen slo ned i hodet som
et lyn en søvnløs natt, forteller
Dag Alveng.
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Karin Boyes oppvekst som teater

Fredag 30. januar er det première
på «Lille Karin Boye» på Caféteatret på Grønland i Oslo. Stykket
omhandler den store dikteren Karin Boyes barndom og oppvekst og
hadde urpremière på Stadsteatern
i Stockholm i 1991. Manus er skrevet av Agneta Elers-Jarleman og
er tonesatt av den svenske komponisten Gunnar Edander. Både
manusforfatter og komponist kom-

37 37

mer til premièren i Oslo. Stykket er
regissert av Kari Onstad, og på
scenen står skuespilleren Anette
G. Pettersen og pianisten Hanne T.
Aasheim. Det blir seks forestillinger, med avslutning 13. februar.

SPILLER
KARIN
BOYES
OPPVEKST:

Forfatteren Karin Boye (1900–
1941)

Foto: LASSE
AMUNDSEN

Hanne T.
Aasheim (t.v.)
og Anette G.
Pettersen.

serte fotomiljøet
Fakta

● Dag Alveng, født i Oslo 1953,
norsk fotograf
● Utdannet ved Trent Polytechnic, Nottingham, England 19761977
●#Var med og startet Fotogalleriet i Oslo i 1977
● Debuterte med separatutstillingen «Vegger» i Fotogalleriet, januar 1979
● Etter utstillingen i Fotogalleriet

startet han prosjektet «Sommerlys» som utforsker feriestemning
og det nordiske lyset. Bilder fra
denne serien er innkjøpt av en
lang rekke museer og samlinger,
blant andre The Museum of Modern Art og The Metropolitan Museum of Art i New York.

ske boken som ble inkludert i den
anerkjente fotografen Martin
Parrs bok om viktige fotobøker,
«The Photobook: A History – Volume 2».

● Har utgitt flere bøker. «Asylum» (1987) var den eneste nor-

● Sist høst stilte Alveng ut i sitt
faste New York-galleri, Deborah
Bell. 26. mars åpner han en stor,
retrospektiv utstilling i Sao Paulo,
Brasil.

MER KJENT:

Med «Prosjekt
Gjerdeløa» laget Marianne Heske Norges mest kjente konseptuelle verk. Året etter Dag Alvengs
utstilling, i 1980, flyttet hun en utløe fra Tafjord til Pompidou-senteret i Paris og tilbake igjen. Alveng bidro til Heskes prosjekt ved
å kopiere hennes fotografier av
prosessen. Foto: MARIANNE HESKE

SALGETS
HET
TEMPERATUR:

Flere var sinte
på åpningen
av Dag Alvengs utstilling
«Vegger» i januar 1979
Foto:
BJØRN FALCH
ANDERSEN

og de han har igjen koster i dag 100 000
Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

– Jeg var opptatt av konseptkunst og ideen ville ikke
gi slipp.
Så da var det bare å gjennomføre. Det var meget het
temperatur på åpningen, folk
var sinte. Det etablerte fotomiljøet ønsket ikke å forstå
hva dette var. De kritiserte
det for å være bare en idé, og
ikke kunst.
I ettertid er det flere som
mener utstillingen ble et
vannskille, sier han.
Han får støtte av Eva
Klerck Gange, kurator ved
Nasjonalmuseet med fotokunst som hovedområde.
– «Vegger» representerte et
nytt grep etter virkeligheten.
Utstillingen formulerte et helt
nytt ståsted. Men det tok lang
tid å bygge forståelse for det
konseptuelle fotografiet.
Det var først på 90-talet at
begrepet festet seg. Dag Alvengs utstilling var en pionerinnsats i norsk sammenheng,
sier hun.

siste dager

÷
D A M E AV D E L I N G E N
Gensere/skjorter/bluser
Selskapsklær
Blazere
Yttertøy
Kjus/Airfield dunjakker
Alle bukser uansett førpris
Skjørt bl.a. Burberry
Vesker div. bl.a. Mulberry

55 80 %
÷
÷
÷
÷
÷

60%
70%
60%
60%
70%
495.495.÷ 60%

H E R R E A V D E L I N G E N 1 . E TA S J E
Polo Ralph Lauren
÷ 60-80%
Herre sko
÷ 60-80%
Gensere
÷ 70%
Ull undertøy John Smedley
÷ 70%
Skjorter uansett førpris
195.-/395.3 stk skjorter uansett førpris
995.2 slips uansett førpris
295.-

H E R R E A V D E L I N G E N 2 . E TA S J E
Ytterjakker Boss/Burberry/Kjus
1250.Dresser uansett førpris
1950.Jakker div. uansett førpris
990.Bukser uansett førpris
295.J E A N S & F R I T I D S AV D E L I N G E N
Div. gensere dame/herre
÷ 70%
Juicy couture dame
÷ 60%
Lacoste div
÷ 70%
Rare dame/herre
÷ 70%
Boss orange dame
÷ 70%
Hugo dame
÷ 70%
Alle ytterjakker
÷ 60%
Belstaff jakker dame/herre
÷ 60%
Moncler ytterjakker herre
÷ 70%
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