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– En sosial arena 
for næringslivet
KUNST Denne helgen menger kunstbransjen seg med 
næringslivet på den kommersielle kunstmessen Market i 
Stockholm. Samleryndling Bjarne Melgaard er en av mange 
norske kunstnere som stiller ut.

KUNST

Hanna Stoltenberg    

T irsdag 9. april gikk startskuddet for Stock-
holm Art Week. Hundrevis av kunstrela-
terte arrangementer går av stabelen i byens 
gallerier og museer, men også hoteller, 

restauranter og butikker.
Det store omdreiningspunktet er likevel kunst-

messen Market. Her samles store deler av nor-
disk kunstbransje under ett og samme tak, når 35 
gallerier stiller ut arbeider av 47 kunstnere, der-
iblant islandsk-danske Olafur Eliasson og Bjarne 
Melgaard, i løpet av en hektisk helg.

– Market ble initiert i 2006 av en gruppe gal-
lerister som ville etablere en kunstmesse for sam-
tidskunst med en nordisk profil, sier Carl Sunde-
vall, sjefen for årets messe.

I år har de også «et enda større fokus på nor-
diske kunstnere og nordiske gallerier» enn tidli-
gere, sier Sundevall, men avviser at dette skyldes 
nordboernes hang til navlebeskuelse:

– Internasjonalt er det enorm interesse for 
nordisk kunst, nordiske kunstnere er mer etter-
traktet enn på lenge. For oss virker det dumt å gå 
over bekken etter vann når vi har så mye bra vann 
her hjemme.

God standard. Market holder til i Liljevalchs 
konsthall, i parkområdet Djurgården. Galleriene 
søker selv om å delta, men hvem som får plass, 
avgjøres av en nordisk komité som blant annet 
inkluderer den norske galleristen Eivind Furnes-
vik ved Standard (Oslo), Marianne Torp, sjefsku-
rator ved Statens Museum for Kunst i København, 
og Lars Nittve, tidligere sjef ved Moderna Museet 
i Stockholm.

– I fjor stilte Standard (Oslo) ut her for første 
gang. De er Nordens aller fremste galleri, så det 
var selvfølgelig veldig gøy, også fordi vi ikke har 
hatt så mange norske gallerier her tidligere, sier 
Sundevall, men legger til at dette er i forandring.

I år er nemlig rekordmange norske gallerier 
på plass, deriblant Galleri Haaken, som viser 
arbeid av den norske kunstneren Aurora Passero, 
og Gerhardsen Gerner, som til vanlig holder til 
på Tjuvholmen i Oslo. Den økte norske tilstede-
værelsen skyldes i hovedsak to ting, sier Sunde-
vall: Verden ser til Norge og Norge ser til Norden.

– I de senere årene har Norge fått flere og flere 
talentfulle kunstnere, og særlig Oslo har hatt en 
økning i antall gallerier og visningssteder. Dette 
skyldes delvis at det fortsatt finnes sentrale loka-
ler i Oslo med lav leie, men kanskje hovedsakelig 
handler det om at Norge som land i mye større 
grad har begynt å støtte samtidskunst. Antallet 
norske utstillere på Market er et resultat av dette, 
sier Sundevall. Aurora Passero: Rush, 2019. FOTO: MARKET ART FAIR I STOCKHOLM
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 Ʌ Stockholm  
Art Week 
9.–14. april 
En rekke ulike arrange-
ments- og  
visningssteder rundt i 
byen.

 Ʌ Market Art Fair 
12.–14. april 
Liljevalchs konsthall, 
Djurgården.
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Tilværelsenes to tapeter. Den mørke fyrsten 
av norsk kunstliv, Bjarne Melgaard, er en av dem 
som stiller ut på Market. I tillegg har han kura-
tert en utstilling på Anna Bohman Gallery, som 
en del av Stockholm Art Week, sammen med 
tyveåringen Elise By Olsen. Hun startet sitt før-
ste magasin, Recens Paper, da hun var 13 år gam-
mel, og har siden rukket å bli et kjent fjes i Oslos 
mote- og kunstverden.

Aldersforskjellen mellom de to kuratorene 
gir næring til samarbeidet, skal vi tro dem selv.

– Det oppstår en veldig spennende dynamikk 
når man samarbeider på tvers av generasjoner, 
sier Elise By Olsen, som også kuraterte en seks 
uker lang «virtuell utstilling» på Instagram-pro-
filen til galleriet Thaddaeus Ropac sammen med 
Melgaard i fjor.

Denne gangen presenterer kuratorparet tre 
unge skandinaver: norske Eirik Sæther og Matias 
Kiil samt dansken Lasse Hieronymus Bo. De to 
sistnevnte er født i henholdsvis 1995 og 1994.

– Vi har ikke villet forholde oss til et strengt, 
konseptuelt tema, men har heller fokusert på å 
skape en dialog mellom verkene, materialene, 
og mellom kunstnerne, sier Bjarne Melgaard.

Til utstillingen har han laget et tapet som viser 
det halvspiste ansiktet til en hjemløs mann som 
ble angrepet av en «kannibal» i Miami 2012. På 

De gamle samlerne  
begynner å gå tom for  
vegger å henge kunst på.
CARL SUNDEVALLX

Market har han derimot en soloutstilling desig-
net av Snøhetta, der et «hyggeligere» tapet viser 
private bilder av kunstneren og partneren hans. 
De to tapetene illustrerer «kontrasten mellom 
hverdagslig trivialitet og gru» og en «kronisk 
bakfullhet og voksende følelse av tomhet» i sam-
tiden, heter det i galleriets pressemelding.

Melgaard ønsker ikke å utdype denne tematik-
ken ytterligere, men det virker ikke tilfeldig at tape-
tet med det mer polerte uttrykket vises på Market. 
Kommersielle kunstmesser er ikke kjent som sjel-
fulle affærer. Fokuset er på kjøp og salg, og Mar-
ket, som er modellert på internasjonale messer 
som Art Basel og Frieze Art Fair, er intet unntak.

– Kan kommersielle kunstmesser som Market 
også bringe med seg «en voksende følelse av tom-
het»?

– Market er en av verdens minste messer, så 
hvor stor og sjelløs den kan bli, kan diskuteres, 
sier Melgaard.

– Men hvis man søker motsvar til det etablerte 
formatet av en kunstmesse, så er det veldig spen-
nende at vi har valgt tre unge, skandinaviske 
kunstnere som kanskje ikke hadde fått plass på 
en slik messe i utgangspunktet. For oss var det 
et poeng å hente inn nyere kunstnere, som man 
kanskje ikke har sett overalt tidligere, og løfte 
dem inn i kunstmessesetting, sier Olsen.

Kunst og katedral. Totalt selges det cirka  
300 000 kunstverk i tilknytning til Market, i pris-
klassen 2000 til 150 000 euro, forteller Sunde-
vall.

– Vår viktigste målgruppe er unge samlere, 
eller bare fremtidige samlere. De gamle sam-
lerne begynner å gå tom for vegger å henge kunst 
på. Blant samlerne finnes mange forretningsfolk 
fra økonomi- og teknologibransjen. Market er 
en sosial arena for næringslivet, sier Sundevall.

Det synes på sponsorlisten, som inkluderer 
investeringsbanken Goldman Sachs, som er 
hovedsponsor, konsulentselskapet Boston Con-
sulting Group, advokatfirmaet Roschier og Hum-
legården, som driver med næringseiendom.

– Det er riktig at det er fokus på kjøp og salg, 
men jeg vil ikke kalle det sjelløst, sier gallerist 
Atle Gerhardsen.

Galleriet Gerhardsen Gerner deltar på Mar-
ket for første gang, men har i mange år stilt ut 
på Art Basel, blant annet.

– Kunstmesser er det viktigste stedet for alle 
i bransjen å møtes ved siden av kunstbiennaler. 
Her møter man alt fra museumsdirektører til 
små, kunstnerdrevne gallerier. Det er et vitalt 
sted, selv om det er klart at den kommersielle 
delen står helt øverst.

På Market stiller Gerhardsen Gerner ut arbei-
der av den tyske multimediale kunstneren Jonat-
han Meese, som bor og arbeider i Berlin, samt 
den norske kunstneren og designeren Sigve Knut-
son.

– Hvor viktig er kunstmesser for galleriet økon-
omisk? Hvor stor del av det totale salget gjennom 
året stammer derfra?

– Det er klart at det er viktig å være synlig, 
men nå har vi roet ned den delen litt. Vi vil hel-
ler konsentrere oss om det som skjer i galleriet, 
som er der vi har utgiftene våre, om utstillingene 
og om nærområdet, sier Gerhardsen, om det som 
i deres tilfelle betyr Nord-Europa og Norden.

– Vi har et veldig bra kunstliv i Norge, sier 
han og trekker frem jobben Tone Hansen har 
gjort som direktør for Henie Onstad Kunstsen-
ter og Kistefos-Museets nye kunsthall, som etter 
planen skal stå ferdig i sommer.

– I tillegg til to store, viktige milepæler – det 
nye Munchmuseet og det nye Nasjonalmuseet 
som åpner til neste år.
hanna.stoltenberg@morgenbladet.no
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Melgaard /  
Snøhetta: 
Installation view, 
wallpaper.
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