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Øyene

biblioteket

Bøker og musikk for alle
Det blir familieformiddag og
ukuleleundervisning på Tønsberg
og Færder bibliotek nå på tirsdag.
– Dette er et drop-in tilbud for
hele familien med høytlesing fra
et stort utvalg barnebøker. Lytt til
morsomme, triste og spennende
fortellinger, og kom gjerne med

Tips oss! 33 34 57 77
E-post: red@oyene.no
Nett: www.oyene.no
Facebook: facebook.com/oyeneavis

bokønsker! Vi synger og du kan
lære deg å spille litt ukulele,
lokkes det. Enkel servering er det
også, selv om opplegget er gratis.
Liknende opplegg blir det flere
ganger i sommer, og på hjemmesidene til biblioteket finner du
datoer.

Viser at alt ikke
Bildekunstneren eller
fotografen Espen
Gleditsch er fra Holmestrand, bor i Oslo
og har gjennom årene
vært mye på Tjøme.
Nå er han hovedutstiller hos Kunstforeningen Verdens Ende.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Der feirer Østlandsutstillingen
sitt 40-årsjubileum med én av
de sju utstillingene som markerer jubileet. Én i hvert Østlandsfylke. Utstillingene består av en
solopresentasjon og en juryert
utstilling.
Hos Kunstforeningen Verdens Ende står Espen Gleditsch
for solopresentasjonen.

I godt selskap
I Espen Gleditsch’ omfattende
CV står det at han har stilt ut i
kunstmuseet Hamburger Banhof i Berlin. Det betyr at han
har hengt på veggen i lokaler
som permanent viser verk av
verdenskjente kunstnere som
Joseph Beuys (1921–1986) og
Anselm Kiefer (1945). Det er
nok til at en løsarbeider i lokalavisen Øyene mister både
munn og mæle. For å oppnå
noe slikt, burde man helst hete
Edvard Munch, eller til nød
Bjarne Melgaard. Men her iler
den unge kunstneren (35) til for
å påse at han ikke får ufortjent
ære. Han forsikrer at han stilte
ut sammen med en gruppe studenter. Det var professoren ved
studiestedet som, i forbindelse
med et prosjekt, fikk vist gruppens arbeider på Hamburger
Banhof.
Øyenes mann er like fullt imponert.

Le Corbusiers farger
Hos Kunstforeningen Verdens
Ende viser Gleditsch elleve polaroidfotografier som umiddelbart ser ut som abstrakte bilder.
Det er de for så vidt også, helt
til man får forklaringen.
For bildene er ikke abstrakte.
De er nærfotograferte bygningsdetaljer i farger. Fargene
ble valgt i 1927 av arkitekten og

kunstneren Le Corbusier til bydelen Weißenhofsiedlung i
Stuttgart. Tre av polaroidene er
fra hus tegnet av Le Corbusier
til Weißenhofsiedlung. De resterende åtte er interiører av arkitekt Arne Korsmo i Oslo og
kunstner Jozef Peeters i Antwerpen.
Bygningene i Stuttgart ble
oppført som del av utstillingen
Die Wohnung, som ble arrangert der i 1927. Bildene er fotografert i de autentiske bygningene fra den gang. Slik de ble
malt etter Le Corbusiers anvisninger.
Og selvfølgelig har Espen
Gleditsch selv vært der og tatt
bildene. Det er nemlig det det
dreier seg om. Gleditsch fotograferer ikke slik vi tror en
kunstfotograf gjør. Han bruker
kameraet til å dokumentere
noe han har oppdaget. Og det
bør helst være et avvik. Det er
det i bygningene fra Le Corbusiers og arkitektkollegenes hånd.
For opprinnelig var bygningene, både utenpå og inni, i klare,
lyse farger.
Også den gang, i 1927, ble
bygningene og bygningsdetaljer dokumentert. Det skjedde
med fotografi, som i 1927, og i
mange år etterpå, var i sort/
hvitt. Lyse farger blir hvite eller
grå når de fotograferes. Mørke
farger blir sorte.

Gedigen misforståelse
Verdens arkitekter trodde nå at
arkitektmesterens bygninger
ikke bare hadde det vi i dag kaller Bauhaus- eller funkisstil. De
sørget for at de ble malt i hvitt,
grått og sort. Både utenpå og
inni. Det kan kalles en gedigen
misforståelse. Og det er den
misforståelsen Espen Gleditsch
nå lager kunst av. Tenk på Ekeberg-restauranten i Oslo. Den
var opprinnelig ikke hvit.
Prosjektet som vises på Den
gamle prestegården i Budal, har
tidligere vært presentert i
Kunstnerforbundet i Oslo og i
Bergen Kunsthall i 2017.
Om utstillingen sier Gleditsch at den henvender seg til
øyboere som er interessert i
kunst, fotografi og arkitektur.
Men det er fint om folk bare
kommer inn og opplever bildene.
Om seg selv sier han:

LITE FORMAT: Bildene Espen Gleditsch viser hos Kunstforeningen Verdens Ende på Tjøme er små. Derfor er det lov
– Jeg er en kunstner som i hovedsak benytter meg av fotografi som uttrykksform. Jeg
bruker også andre, men fotografiet er mitt primære verktøy.
Prosjektene tar ofte utgangspunkt i historiske hendelser.
Særlig der det er et tydelige rom
for tolkning, og hvor det kan
være skjedd meningsforskyvninger, slik at historien har tatt
en uventet retning.

Klassiske kulisser i
Skopje
Det prosjektet han nettopp har
avsluttet, er typisk for Espen
Gleditsch.
– I 1963 var det et heftig jordskjelv i Skopje i Makedonia.
Verden gikk sammen om gjenoppbyggingen, og byen ble
gjenreist i en brutalistisk stil. I
dag gjenoppdages denne stilen
for alvor verden over. Men de
makedonske lederne syntes
ikke noe om det som skjedde.
Så nå pakker de inn de brutalis-

tiske bygningene i det vi kan
kalle klassiske kulisser. Målet er
å skape en form for arkitektur
som knytter seg symbolsk til
antikkens bragder.
Denne
transformasjonen
skildrer Espen Gleditsch fotografisk. Han viser dessuten hva
innbyggerne synes om det. De
kaster ballonger med maling
mot de hvite kulissene.
For dem er det meningsløst
at myndighetene i et land med
trange kår bruker millioner, for
ikke å si milliarder, på å sminke
en historisk virkelighet.
Da vi møtte Espen Gleditsch,
var han ikke bare opptatt av å
montere utstillingen på Tjøme.
Parallelt jobbet han med separatutstillingen Who’s Afraid of
the Neo-Neo-Classical? som nå
vises i galleriet Podium i Oslo.
Der presenterer han Makedonia-prosjektet.

Inspirert av Koester
Dette er en uttrykksform hvor

Gleditsch ikke har noen direkte
forbilder. Den første og største
formative opplevelsen var da
han oppdaget den danske konseptkunstneren Joachim Koester (1962). Han har arbeidet
mye med det som ikke lar seg
fotografere.
– Det ble et aha-øyeblikk, sier
Gleditsch, som i ung alder falt
pladask for modernismens
kunstnere, som Pablo Picasso
(1881–1973) Man Ray (1890–
1976) og René Magritte (18981967).
– Når tok så den fortsatt unge
fotografen sitt første bilde?
– Det var da jeg som lite barn
rev tak i familiens kamera med
24 eksponeringer og løp bort til
en park. Der fyrte jeg løs mot
svanene og brukte opp nesten
alle de 24 bildene. Det ble mange uklare svanebilder av det. Da
jeg var rundt 15, begynte jeg å
interessere meg for fotografi.
Jeg valgte foto valgfag på ungdomsskolen, og en entusiastisk
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Engø gård

GJESTEUTSTILLERE:

Konsert på selveste sankthansaften
Sankthans kommer Jo Nesbø og
Lars Jones til Engø Gård. Nesbø
slo først gjennom som låtskriver
og vokalist i popbandet Di Derre.
Med seks albumutgivelser og
landeplager som Jenter og
Rumba med Gunn (1-2-3) er det
mange som har et forhold til den
gruppa. Han har også hatt en
aktiv solomusikerkarriere, med

kassegitar rundt halsen og bassist
Lars Jones ved sin side. Det som
begynte som en engangs-happening, har etter hvert blitt en duo
hvor Jo Nesbø forteller historier
og spiller sammen med multiinstrumentalist Lars Jones.
Tanken var å anrette noen
fortellinger så enkelt som mulig,
ved å bruke det man har for

å gå tett innpå. Foto: Sven Otto Rømcke
lærer og et mørkerom var det
som skulle til. Jeg var 17, 18 da
jeg bestemte meg for at foto var
min greie, og at jeg ville jobbe
med fotokunst. Jeg har ikke
hatt noe ønske om å arbeide
kommersielt med foto. Det
måtte være den kunstneriske
veien. Den første utstilling hadde jeg da jeg var 19 sammen
med to venner, men jeg husker
ikke hvordan den ble mottatt.
Man pleier å stelle pent med
unge mennesker.
Espen Gleditsch har en mastergrad fra Kunstakademiet i
Oslo. Før det hadde han studert
både i Praha og København. Et
studieopphold i New York ble
det også. Dit ble han sendt av
Hasselblad-stiftelsen. Og Hasselblad er et navn som klinger
svært godt i fotokretser.

Lener seg mye på forskning
Man kan trygt si at Espen Gleditsch jobber med annerledes

fotokunst. Hva er det som driver ham?
– Jeg har et tydelig, overordnet prosjekt, og mange av mine
prosjekter de senere årene har
synliggjort alternative historier. Det er ikke selve hendelsene
jeg er opptatt av, men det som
er den egentlige historien bak
dem. Det sier mye om hvem vi
er. Det forteller mye om oss
selv, og hva vi beholder eller
hva vi forkaster. Hvis jeg kan
endre hva én person tenker,
kan det være en begynnelse på
å forandre verden.
Hvis jeg ikke hadde tro på å
nå ut til folk, hadde jeg ikke stilt
ut. Men jeg har ikke en aktivistisk agenda, sier kunstneren,
som forteller at han lener seg
mye på forskning.
– Åtti prosent av et prosjekt er
det som skjer før jeg tar fram et
kamera. Researchfasen er viktig. Jeg driver ikke med primærforskning, men jeg går inn i
det som finnes. Når jeg finner
det, kan jeg anvende det på en
helt annet måte enn det forskerne gjør.
– Hva er du mest?
– Jeg er mest kunstner, og
ikke først og fremst en billedskaper. Alle har et forhold til fotografi. Det var derfor jeg ble
fotograf. For meg er kameraet
et verktøy, sier mannen som
blant mye annet underviser
kunststudenter ved Universitetet i Bergen i det å skrive om
egen kunst. Det gjør han også
ved Oslo Fotokunstskole.
Visjonen fremover er å videreutvikle innholdet i de historiske prosjektene. Altså fortsette med det han gjør. Han vil
ikke omskrive historien, men
rette et kritisk blikk på hvordan
historien skrives.

Båndene til Tjøme
I barndommen besøkte Gleditsch øyene fordi en barndomsvenn hadde et familiested på Hvasser. Øyene var
dessuten et yndet utfluktsmål
når familien Gleditsch skulle på
søndagstur fra Holmestrand.
Med årene har foreldrene fått
seg hytte i nærheten av Grepan.
Den låner Espen Gleditsch med
samboer og nokså nyfødt datter
når de skal søke tilflukt fra byens larm.
– Vi liker oss godt her. Det er

Øivind Sand, Geir Farner,
Kari Lund Ellingsen,
Knut Otterstad,

hånden: En gitar, en bass, et
munnspill og to stemmer.
– På en god kveld trengs ikke mer
for å skape latter, ettertanke og
nærhet, heter det i invitasjonen
fra Engø. Lars Jones er for øvrig
en ettertraktet musiker både live
og på plate, og har samarbeidet
med mange kjente og kjære
artister.

stemmer

deilig fordi vi ikke skal noe. Vi
har heller ikke internett, og det
er godt å ligge på svabergene
med en bok, eller å gå tur i
Moutmarka, sier fotokunstneren, som ikke ser for seg at det
kommer konseptkunst fra Tjøme ut av hans kamera med det
aller første.
– På øyene har fotograf Dag
Alveng allerede gjort en god
jobb, sier han om kollegaen. De
to deler kjærligheten til storformatkameraer, men tankegangen og motivvalget skiller dem
slik at de nok aldri blir konkurrenter.
Espen Gleditsch er hovedutstiller, men med seg på laget
har han også kunstnerne Merete Joelsen Aune, Patrick Berg,
Joakim Blattmann, Jan Hakon
Erichsen, Jara Marken, Helen
Mørken, Elaine Newman, Ivar
Papadopoulos Samuelsen, Ellen Karine Solberg, Elisabeth
Thorsen og Anneke von der
Fehr.

Ekspertens
mening

Øyene synes det er nyttig å få
et eksternt blikk og en
fagmanns forklaring på
Gleditsch’ kunst.
Derfor tok vi også denne
gang kontakt med professor
Øivind Storm Bjerke.
Kunsthistorikeren fra
Tønsberg beskriver Gleditsch
slik: – Espen Gleditsch
tilhører en generasjon
fotografer som arbeider
konseptuelt. Han
definerer problemstillinger,
og så tar han fotografiene ut
fra den problemstillingen
eller det prosjektet. Slik
utforsker han en kunstnerisk
problemstilling. Det er det
motsatte av den generasjonen hvor kunstneren
registrerer det som foreligger. Gleditsch registrer ikke
verden slik den er. Han
definerer et bilde av verden,
som han så registrerer
som kunstner.
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Ellen-Grete Vikør,
Hellesmo gård v/Vibeke Jacobsen,
Tøffingtur ga mersmak
v/Therese Backe Martiniussen,
Trude Kjærås, Akantus/Manus

Tjøme
Ungdomsskole
– vis a vis Extra

Åpningsdag fredag 28. juni: 18.00–20.00
Øvrige dager: 12.00–17.00

ÅPNINGSTIDER
I SOMMER:
Torsdag–søndag
12.00–16.00

Telefon
905 93 151
Mågerøveien 171,
3145 Tjøme

Vamp på ENGØ GÅRD
1. august kl. 18.00
www.ticketmaster.no

Faste åpningstider hver dag
Mandag–torsdag kl. 10–17
Fredag 10–18 | Lørdag 10–15

Vi åpner kl 0900 på
fredager og lørdager
fra 28.6.–10.8.

Sentrumsbygget, Tjøme

Norske Båt- og Biltrekk AS
Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

Båtkalesjer - båtutstyr - solskjerming
- møbler - biltrekk
fr@kalesjemaker.no • 993 94 547

www.kalesjemaker.no

