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Bakterielle gleder: Den norske kunstneren Ane Graff har tatt kurs i mikrobiologi på Blindern i Oslo, 
en erfaring hun gjør nytte av når hun nå stiller ut under Veneziabiennalen. FOTO: RH STUDIO

krystall, som henger som en slags hjerne 
inne i et av skapene. Materialene vil 
virke på hverandre, og så kan alt skje, 
egentlig.

Denne forvandlingen, som oppstår 
ved kontakt, er et godt bilde på Margu-
lis’ teorier, som vektla samarbeid mel-
lom organismer og gikk i rette med ny-
darwinismens fokus på konkurranse.

– Margulis representerer et tanke-
gods som handler mer om et vi. Det er 
dette som interesserer meg, sier Graff.

Grenseløs virkelighet. På et tidspunkt 
blir samtalen med Graff avbrutt av en 
billettkontrollør på fergen, og hun må 
legge på. Det virker på en aller annen 
måte passende. Spørsmål knyttet til 
grenser og hav går igjen i flere av bidra-
gene til årets utstilling, også i bienna-
lens aller første VR(virtual reality)-pavil-
jong. Her vises et verk av den venetian-
ske kunstneren Sara Tirelli, som tar 
utgangspunkt i flyktningkrisen.

– Med VR-paviljongen ønsker vi å gå 
imot, eller sette spørsmålstegn ved, hele 
ideen om nasjonal representasjon, som 
er så viktig under biennalen, sier Jona-
tan Habib Engqvist, prosjektets sven-
ske kurator.

Tirelli har tidligere jobbet i Lampe-
dusa, og med enslige mindreårige i Göte-
borg, forteller han, og interesser seg for 
hvordan flyktningkrisen oppleves gjen-
nom skjermer. VR-brillene blir et «ekstra 
lag» av mediert virkelighet, samtidig 
fremmedgjørende og konfronterende.

– VR er en sterk trend i kunstbran-
sjen for tiden, og mange kunstnere ska-
per alternative verdener man kan for-
svinne inn i, så å si. Tirelli, derimot, bru-
ker VR-formatet kritisk, hun problema-
tiserer sitt eget medium.

Utstillingen er todelt. En del vises i 
en gammel kommunistbar som ligger 
tvers overfor kanalen fra Arsenale, bien-
nalens andre hovedområde, mens den 
andre vises om bord på en båt, som for-
later kaien en gang i halvtimen.

– Båtturen går forbi Giardiniparken, 
så de besøkende der vil kunne se en båt 
passere med tre personer om bord, som 
er helt innesluttet i en boble. Det finnes 
noe i den kontrasten, eller det para-
dokset, som er veldig spennende, sier 
Engqvist.

– Verket overskrider det man ser inne 
i brillene, blir samtidig en slags perfor-
mance eller en installasjon.
hanna.stoltenberg@morgenbladet.no

Kommer myggen til å savne 
oss hvis vi forsvinner? Spørs-
målet stilles i en film som er del 
av den finske duoen nabbteeris 
bidrag til den nordiske pavil-
jongen under kunstbiennalen i 
Venezia, som åpner denne hel-
gen. Filmen vises i en slags stue 
møblert med sakkosekker fylt 
av grus fra hagen rundt pavil-
jongen, ekte planter fra hagen 
og planter i tøy.

Vårt mindre enn rause for-
hold til naturen vi er del av vises 
med en enkel og effektiv juste-
ring – både tv-en og sittemø-
blene er påmontert de lange, 
tynne metallpinnene som skal 
hindre duer i å sette seg på vin-
duskarmer og andre fristende 
landingsplasser i bylandskapet.

Janne Nabb og Maria Teeri 
deler paviljongen med norske 
Ane Graff og svenske Ingela 
Ihrman, under gruppeoverskrif-
ten Weather Report. Som man 
kan tenke seg, er værmeldingen 
i dette tilfellet av mer eksisten-
siell art enn solskinn og lett bris.

Lette på labben. Heldigvis er 
alle kunstnerne lette nok på lab-
ben til at publikum får god plass 
til å tenke selv. Ja, Ingela Ihr-
mans kjempeversjoner av tang 
og tare, i tekstil og plast, er så 
subtile i sin formidling av det 
økologiske tankegodset at man 
lett kunne registrert dem bare 
som visuelt tiltrekkende objek-
ter og gått fornøyd videre.

Man kan nok tvile på hvor 
mange som stopper ved hennes 
elegante, menneskehøye bru-
nalge formet som et flatpresset 
tre og «revurderer sine forestil-
linger om ensomhet, samhørig-
het og sameksistens», som det 
heter i katalogen. Men det er 
uansett tusen ganger bedre enn 
å bli slått i hodet med plansjer 
om at tang er skikkelig viktig.

Vi og hveten. – Vi lever i en 
eksperimentets tid, hvor vi også 
eksperimenterer på oss selv, 
sier Ane Graff da jeg treffer 
henne i paviljongen.

Hennes tre skap av glass som 
tilsynelatende er i ferd med å 
smelte, er basert på nitide under-
søkelser av hvilke stoffer vi men-
nesker får i oss, og hvordan de 
virker på oss.

I det kanskje mest visuelt 

vellykkede skapet er krystaller 
dyrket frem på to buktende, for-
grenede strukturer i rødrosa 
glass som henger fra taket – 
modeller av vagusnerven, som 
kobler innvollene til hjernen. 
At tilstanden i buken både 
bestemmer hvordan vi har det 
og bestemmes av hvordan vi 
behandler naturen, understre-
kes med hodehøye hvetestrå i 
ett av de andre skapene; alt star-
tet med at vi begynte å dyrke 
korn, og helse- og kostholdssi-
dene i et hvilket som helst blad 
viser at forholdet mellom oss 
og kornet bare blir mer og mer 
komplisert.

I det tredje skapet står to 
glass med temmelig gufne cock-
tails, benevnt henholdsvis 
«Angst» og «Hukommelsestap». 
De står på hver sin hylle av noe 
som ser ut som vulkanaske, og 
er fylt av stoffene som er høy-
est på listen over mulige bidrags-
ytere til at dagens mennesker 
lider mer enn før av nettopp de 
to plagene.

Om angsten er konstant, er 
det umulig å vedlikeholde et 
hukommelsestap som lar oss 
glemme ubehaget som ligger 
under hele opplevelsen her: 
Miljøkostnaden ved at et i stor 
grad sammenfallende utvalg 
kunstnere drar fra biennale til 
biennale, der de blir sett av et i 
stor grad sammenfallende utvalg 
bransjefolk, samlere og skri-
benter, enten vi kommer med 
Ryanair eller megayacht. Sånn 
kan det ikke fortsette.

Espen Hauglid

 
Anmeldelse av biennalens 
hovedprogram kommer neste uke.

Et lite hjørne av Venezia er inntatt av Taremareby.

Værvarsel: uholdbart
K U N S T

Smeltepunkt: Ane Graffs States 
of Inflammation består av tre 
vitriner som forandrer seg i løpet 
av utstillingen. 

Ane Graff, Ingela Ihrman, nabbteeri
DEN NORDISKE 
PAVILJONGEN
Kunstbiennalen i Venezia
11. mai–24. november 
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