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Kultur Konst    
Nordisk biennal. 

Motstridiga 
budskap  
i Moss

”Momentum 7”
moss, Norge. Visas t o m 29/9.

○○”Momentum – nordisk biennale 
for samtidskunst” i den lilla sta-
den Moss i Norge genomförs nu för 
sjunde gången sedan uröppningen 
1998, då bland andra Moderna mu-
seets nuvarande chef Daniel Birn-
baum var en av curatorerna.

Det som gör årets biennal så 
ovanlig är att curatorerna Erlend 
Hammer och Power Ekroth i prak-
tiken gör var sin utställning inom 
ramen för Momentum. Därför är 
det tveksamt om den kan beteck-
nas som en sammanhållen bien-
nal. Men så har curatorerna också 
gett respektive utställning var sitt 
namn. 

Ekroths heter ”Six impossible 
things before breakfast” och Ham-
mers ”Dare 2 love yourself”. Både 
utställningshallen och katalogen är 
helt delade i två. Orsaken till det, 
avslöjar Ekroth i katalogen, är att de 
två tänker så olika och att det nog 
hade lett till gräl om de försökt enas 
om en utställning. 

Ekroths bidrag är samhällsmed-
vetet medan Hammers framför allt 
är en estetisk affär. 

Också förhållningssätten  gent-
emot publiken gör Momentum 
speciell och tudelningen betonas 
ytterligare. Ekroth berättar i kata-
logen utförligt om konstnärerna, 
flera idéer bakom utställningen 
tydliggörs, och de utställda verken 
diskuteras. Hammer däremot väl-

jer i sin katalogessä 
att slå ifrån sig möj-
ligheten att berätta 
mer ingående om sin 
idé. I stället skriver 
han om vin, och en 
annan utställning i 
Norge, ”Bergen as-
sembly”, som han 
tycker är trivial. Den 
har ju politiska för-
tecken.

Den här delen  av Mo-
mentum blir därför 
rätt tråkig och rikt-
ningslös med nästan 
bara abstrakta mål-
ningar som de mo-
nokroma och kvadratiska målning-
arna av Lars Monrad Vaage, som i 
ett mer spännande sammanhang 
nog hade lyft. Detsamma gäller för 
flertalet konstnärer i utställningen.

Desto mer intressant och väl-
komnande är Ekroths bidrag, vilket 
bjuder på flera humoristiska och 
samhällsbejakande verk. Här åter-
finns bland annat Hassan Khans 
subversiva ”Muslim Gauze R○I○P”, 
som visar en liten uttråkad pojke i 
vad som ska vara en lägenhet i Man-
chester, 1982. Han pillar på allt, går 
ensam runt och vet varken ut eller 
in. Verket refererar till den experi-
mentella musikern Bryn Jones som 
på 80-talet spelade in musik under 
namnet Muslimgauze och aktivt en-
gagerade sig i Palestina-Israelkon-
flikten, men utan att någon gång 

på egen hand resa till området. Likt 
den lille pojken i videon höll han sig 
mest i sin lägenhet.

Det mest annorlunda presente-
rade verket är Lisi Raskins ljudverk 
”Able archer ’83” som spelas upp 
inne på utställningens unisextoa-
lett. Inne i båsen och vid urinoaren 
tar man del av berättelser om kärn-
vapenhotet under 80-talet.

Mitt favoritverk  är Stine Marie 
Jacobsens videoinstallation ”Direct 
approach”, där konstnären låter en 
rad vanliga människor berätta om 
obehagliga filmupplevelser. Upple-
velser som Jacobsen sedan ger per-
sonerna möjlighet att leva ut. De blir 
filmade medan de spelar upp sek-
venserna de skrämts av. En action-
liknande psykoterapi i konstformat.

På det stora hela är ”Momentum 
7” rätt ojämn. Min gissning är att 
den delade utställningen hade bli-
vit mer lyckad och balanserad om 
Ekroths samhällsengagerade bi-
drag hade fått ta över helt.

Rikard Ekholm
Frilanskritiker och fil dr i estetik

konst@dn.se

Konstbiennalen i norska Moss startades för 
15 år sedan. Oeniga curatorer har nu splittrat 
den sjunde upplagan i två utställningar men 
här finns trots allt enskilda, gripande verk.

Goran Hassanpours ”Tower of Babel” visas på den nordiska konstbiennalen i Moss.  Foto: Vegard Kleven

Erlend 
 Hammer

Power 
Ekroth

Producent: Clos Henri Årgång: 2011 Pris: 149 kr 
Volym: 750 ml Alkoholhalt: 14% Varunummer: 6402. 
Finns i butik, om inte be dem ta hem.

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.

Clos Henri 
Sauvignon Blanc 2011
100% Sauvignon Blanc från Marlborough, 
Nya Zeeland. Torrt, friskt & fruktigt vitt vin. 
Passar till kronärtskockor, skaldjur och fi sk. 
Utmärkt till ostar från get eller får.
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