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Positurenher kanminne omAtlas, titanen fra
greskmytologi somble straffet av Zevs til å
bærehimmelhvelvingenpå sine skuldre.Men
her er det jomye som ikke stemmer: Kulenpå
toppen viser skip og kompass og figurer. Det er
ikke enmann,men åpenbart enkvinnefigur.
Attpåtilmed flommende gyllent hår. Ja, faktisk
så gyllent at det er preget i gull.
Allerede fra starten av står vi foran et sam-

mensuriumav referanser.Og omdenhvite
skulpturen skulleminne litt omhvitmarmor og
dennaknekvinnen skulle peke vagt i retning
«klassisk skulptur», så er basenden står på alt
annet ennklassisk: Enmorken lastepall, en
trefiberplate ognoen stumpermed avkappet
tremateriale. Ikke akkurat en sokkel verdig
konger ogmytologiske helter. Denkoboltblå
dekorerte kulenminner da også om fint
kinesisk porselen - selv ommotivene i blått
etter sigende er klassiske sjømannstatoveringer.

Oghelemotivet er enklassisk sjømanns-
tatovering: en kvinneligAtlas-figur sombærer
enhimmelhvelving på sine skuldre. Naken som
engammeldags pinup - liksom for å pirre

mannfolkene til sjøs,milevis unnanærmeste
kvinne, slik det ettertrykkelig sto to streker
under«mann» i sjømann: En sjømannvar jo
enmann. Samtidig ermotivet litt tegneserie-
aktig heroisk.Menher er altså løftet fra en billig
og rask todimensjonal tatovering overført til tre
dimensjoner - og detmed en enormmaterial-
bruk oghåndverksmessig planlegging.
Dette er i grunnen et nokså vanvittig stykke

keramikk,mye større ennhva vi er vantmed.
Keramikken er dekketmed et lag porselen, og
likevel virker uttrykket nokså billig. Somen
simpel pyntegjenstand. Somet stort stykke
kitsch.Og formange vil nokdenne skulpturen
minnemer om90-tallets kitschy såkalte pop-
kunst. Tenkbare på Jeff Koons famøse skulptur
avMichael Jackson, i Astrup Fearnley-museets
eie,med sin blanding avhvitt og gull og ikke
minst: enmedoverlegg bevisst «dårlig»ut-
førelse.

Mennånærmer vi oss noehelt vesentlig her.
Hva somer stygt, hva somer riktig, hva somer
klassisk, defineres av øynene somser og av den
tradisjonen somhar formet akkurat dette

blikket. Kulturuttrykk somoversettes, kultur-
gjenstander som forflyttes, harmang en gang
resultert i parodiskemisoppfatninger.Hva er
kitsch?Hva ermisforståelser?Hva er forsøkpå
å tolke et kulturuttrykkman selv ikkehar vokst
oppmed? Somskulpturens tittel «Souvenir»
ogutstillingstittelenherogsåhintermot:«Exotic
Dreams andPoeticMisunderstandings».

Med sine pekmot transport i sokkelen,
sjømenn i tatoveringsmotivet, vestens super-
stjernekunst i uttrykket og edelt koboltblått
kinesisk porselen fra tidendakolonimakter
importerte kulturuttrykk inn i Europa på
løpende bånd, er skulpturen et sammensatt
politisk verk. Et arbeid somer tuftet på dyp
håndverksforståelse,men somogså ironiserer
over skillelinjenemellomøst og vest,mellom
pent og stygt,mellomdyrt og billig. Eller er det
kanskje også et verk somsier at avstandenmel-
lom forgylte skulpturer imuseer og enkobolt-
blå tatovering på en sjømannsarm ikkenød-
vendigvis er så stor?
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KUNSTEN Å SE

Skjønnellerkitschy?Høykultur eller
popkultur?Kanskjebeggedeler?

«Dette er i grunnenet
noksåvanvittig stykke
keramikk,myestørre
ennhvavi ervantmed.»
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HVOROGNÅR:Vises på LinWangs separat-
utstilling«ExoticDreams andpoeticMisunder-
standings - Still Life» til ogmed 27.mars,
Trøndelag Senter for Samtidskunst,
Fjordgata11, Trondheim

KUNSTNER: LinWang (f. 1985)

TIDLIGEREVERKER: LinWang er utdannet
vedChinaAcademyofArt ogKunstakademiet
i Bergen.Hun jobber innen fleremedier og
uttrykk,men særlig skulptur og installasjon.
Arbeidene knytter seg ofte til både personlige
ogmultikulturelle temaer.
Wanghar hatt separatutstillinger på blant annet
Vigeland-museet iOslo og gjennomført
performance påKODE i Bergen ogKunstnernes
Hus iOslo.Utstillingenpå Trøndelag senter for
samtidskunst er hennes første i Trondheim.
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OM VERKET:

«Souvenir -GlobeGirl»,
porselen, gull-glasur
og koboltblå (2022)




