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Rockemuseet Rockheim viser fram
jukeboksens historie i en ny utstilling.
Den åpner på Roekheim torsdag til
uken. Da skal det vises fram et utvalg
jukebokser produsert i årene mellom
1947 og 2010. Jukeboksens design,
symbolverdi og bruk av avspillingstek
nologien skal stå i sentrum, lover mu
seet. Museumsdirektør Petter Myhr
skal holde åpningstalen, mens blant
annet Eldar Vågan skal underholde
med musikk. ‘inn

Lena Nyman fil,nenJag 4,
npjlken-gul.

LENA NYMAN
ER DØD

Den svenske skuespilleren
Lena Nyman døde i går, 66
år gammel. For et yngre publi
kum huskes hun kanskje best
for rollen som Lovis, moren
til Ronja Roverdatter, i Astrid
Lindgren-filmatiseringen fra
1984. Men Nyman medvir
ket i mange filmer, og spilte
alt fra klassiske roller, trage—
dier og ikke minst i komedi
er og i revyer med Hasse og
Tage. Nymans gjennombrudd
kom med filmen Jagdrnyfiken
—guli 1967, som senere kom
til å symbolisere sekstitallets
venstreideal og sexliberalisme.
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MARISS TILBAKE
Mariss Jansons (bildet) er

tilbake i Oslo. Stjernedirigen
ten leder nederlandske Con
certgebouw med solist Leif
Ove Andsnes gjennom to
konserter på Operaen i Bjør
vika 8. og 9. februar. Jansons
var i over 20 ar sjeftdirigent for
Oslo Filharmoniske Orkester.

Vårt Land

STORE MENGDER
BAROKK KUNST

Aldri før har en så stor
mønstring av barokk kunst
fra Nederland vært vist her i
Norge: Nasjonalgalleriet åp
ner utstillingen Rubens — van
Dyck — Jordaens. Barokk fra
Antwerpen li. februar. Det
vises nesten 40 verk fra Det
Kongelige museum for skjøn
ne kunster i Antwerpen. Te
maene er blant annet religiø
se motiver, portrettkunst og
motiver fra hverdagslivet. ntn

Britt Rogstad
britt.rogstad@vl.no 22310437

Kunsten er talerør
for Australias
urbefolkning.
Aboriginernes
kunst selges i dag
til stive priser.

Med utstillingen We paint tbe
Stories ofour Culture åpner Kul
turhistorisk museum i Oslo mar
keringen av sitt 200 årsjubileum.
Minoritetsbefolkningens tradi
sjonsrike kunst har i dag også
blitt et symbol for storsamftin
nets identitet i Australia.

— Vi har lenge lyttet til hvite
folks historier. Nå er det på ti-
de at de hvite lytter til og deler
våre historier, sier en av kunst
nerne representert i denne
utstillingen.

Forfulgt. Bilder har alltid
vært en viktig del av kulturen
til Australias urbefolkning somi
dag teller en kvart million men
nesker. I flere titalls tusen år
rådde de grunnen alene på det
enorme kontinentet. Men et
ter at Storbritannia la under seg
Australia på slutten av 1700-tal-
let og helt opp til moderne tid,
har aboriginerne blitt forfulgt
og undertrykt.

— Derfor har samtidskunsten
blitt et viktig talerør for mino

Sosialantropolog Maria øien
har studert aboriginernes
kunst nord i Australia, og viser
utvalgte verk av denne kunsten
på Historisk museumi Oslo
fram til 8. mai. Bildet til høyre
er av Lawrence Nganjmirra.

riteten i storsamfunnet for å få
anerkjennelse for sin identitet
og kultur, sier Maria øien.

Sosialantropologen har stu
dert kunstbevegelsen Merrepen
Arts i fire regioner nord i Aust
ralia, som en del av sitt doktor
gradsprosjekt. Hun bekrefter at
kunst produsert av det australske
urfolket de siste årene har blitt
anerkjent og etterspurt i den in
ternasjonale kunstverdenen.

— Til forskjell fra vestlig sam
tidskunst springer denne urbe
folkningens motiver ut av fortel
linger som er unike for hvert en
kelt verk og presenteres sammen
med verket. Slik formidler de

sin kulturelle identitet, lokale
tilhørighet og levemåte til ver
den utenfor, sier hun.

Dremmetiden. Motivene i abo
riginernes kunst bygger på ska
pelsesmyter som kalles drøm
metidshistorier. Tradisjonene og
mønstrene kan spores 50.000 år
tilbake og er kanskje verdens al
ler tidligste kunstuttrykk.

— Motivene eller designen ble
brukt i rituelle sammenhenger
og malt på kroppen, i Landen,
på hulevegger og hellige gjen
stander. Drømmetiden eksiste
rer uavhengig av lineær tid. Den
ligger under alt og forbinder
fortiden og nåtiden med frem
tiden. Drømmetiden er en pa
rallell dimensjon i tilværelsen

«Til forskjell fra
vestlig samtids
kunst springer
denne urbefolknin
gens motiver ut av
fortellinger som er
unike for hvert en-
kelt verk»

Moria ølen

for aboriginerne også i dag, for
klarer Maria øien.

Urfolket oppfatter at forfedre
nes skapende kraft fortsatt er til
stede i jorda og naturen rundt
oss, og når de selv dør, vender
de tilbake til forfedrene.

Fortëdrene. Aboriginerne er
delt i mange ulike regionale
språlcgrupper som igjen er delt i
slektsgrupper. Slekten eier hvert
sitt landområde kalt hjemlandet.
Det er hellig og ble gitt dem av
forfedrene som skapte stedet i
drømmetiden.

Motivene i utstillingen skil
drer skapelseshistorier knyttet
til stedene kunstnerne kommer
fra. Designen eies av slektsgrup
pen og kan kun males av grup
pens medlemmer, sier antropo
logen.

— Hvordan forholder deres tra
disjonssiyne kunst seg til dagens
vestlige ideal om denfrie kunsten?

— Når disse kunstnerne ska
per bilder i pakt med sin kulturs

ABORIGINERE
Australias urbefolkning teller i
dag en kvart million mennes
ker. De befolket kontinentet
for mer enn 50.000 år siden
De er delt i mange språkgrup
per som igjen utgjør ulike
slektsgrupper
Medlemmene i en slekts
gruppe har sterke bånd til
hverandre og kollektive plikter
og rettigheter i aboriginer
samfunnet
Slekten eier et geografisk
område kalt hjemlandet
Personlig åndelighet og for
bindelse til hjemlandet og
forfedrene uttrykkes hver
gang en kunstner maler sine
slektseide drømmetidsmo
tiver som er unike for hver
enkelt slektsgruppe

tradisjoner, hindrer det dem li
kevel ikke i å utvilde sine egne
individuelle uttrykk. Det vitner
nettopp maleriene i denne ut
stillingen om, sier hun.

Landskapsbilder. De vakre bil
dene med fargerike og kompli
serte mønstre, som er utstilt på
midtreposet i den monumen
tale trappen som snor seg tvers
gjennom Historisk museum, har
sosialantropologen egenhendig
kjøp inn på vegne av museet da
hun var på feltarbeid i nordli
ge deler av Australia. For abo
riginske kunstnere er det viktig
å understreke at kunsten deres
er mye mer for dem enn bare
vakre bilder.

— Hvem som helst kan male
pene landslcapsbilder, men vi
maler vår kultur, og det er det
bare vi som kan, sa en av kunst
nerne jeg møtte, forteller Ma
ria øien.

«Motivene eller
designen ble brukt
i rituelle sammen-
henger og malt på
kroppen, i sanden,
på hulevegger og
hellige gjenstan
der»

Morlo øien
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Kunst som gjør fri
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Drommehistorie om villplommer av Bessie Nakamarra.
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