Øystein Tømmerås
Intervjuet av Daniel Østvold.

Øystein Tømmerås er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og
bosatt i Stockholm. Hans malerier, eller malerigrupper er både
sammensatte og fragmenterte, hovedmotivet er ofte oppdelt i mindre
formater med ulike perspektiv. Assosiasjonene kan gå til 30-tallets Neue
Sachlichkeit, David Hockney’s oppdelte fotoarbeider fra 70-årene og
dagens europeiske konstruerte realisme, som f.eks Neo Rausch og Tilo
Baumgärtel. Tømmerås er imidlertid først og fremst en original og teknisk
dyktig kunstner, noe som kom tydelig fram på Avgangsutstillingen på
Stenersenmuseet 2004, og gruppeutstillingen på Galleri MGM samme
år. I tilegg til utstillingen på Galleri LNM skal han i løpet av 2006 stille ut
på Lørenskog Kunstforening i mai / juni, Kunstnerhuset i Sortland i juli og
Galleri Ask i Åsgårdstrand i august / september.
- Kan du si noe om arbeidsprosessen ?
- Jeg prøver i utgangspunktet å gjøre det litt forskjellig fra gang til gang,
prøver å finne forskjellige måter å gjøre ting på. Men jeg begynner med å
ta fotografier. Hundrevis til et større maleri. Nå har jeg også begynt å
bruke annet bildemateriale i tillegg til mitt eget. Det største sammensatte
maleriet jeg har gjort bestod av nesten 60 forskjellige lerreter. Jeg
bruker overhead, lysbildeprosjektor eller et rutenett til å tegne opp en
skisse før jeg begynner å male. I arbeidene jeg skal vise på Galleri LNM
er collagene satt sammen og manipulert på data først, og skiller seg litt
fra tidligere arbeider selv om utgangspunktet er ganske likt.
- Noen referanser innen samtidskunsten ?
- Jeg ser mye kunst, men i mitt eget arbeid søker jeg i mye større grad
referanser fra musikk, film, litteratur og design. Hockney’s fotocollager
var sammen med Sam Taylor Woods digitale fotocollager de som
inspirerte mine første sammensatte arbeider. Da jeg begynte, var
popkunsten en viktig inspirasjonskilde, f.eks. Warhol og Gilbert &
George. I løpet av tiden jeg nå har bodd i Stockholm har jeg også kunnet
føye Öyvind Fahlström og Ola Billgren inn i denne rekken av 60 / 70-talls
kunstnere jeg setter pris på, så det er nok den perioden som jeg oftest
vender tilbake til.
- En av malerigruppene dine beskriver en brilleforretning…..?
- Hvordan man ser, og å utforske dette i maleriet har vært sentralt for
meg, og optikerforretningen var et interessant motiv å begi seg ut på i så

måte. I tillegg var denne optikerforretningen estetisk og kulturell
interessant. Uforandret siden oppstarten tidlig på 60 – tallet, og også det
siste gjenlevende sporet fra gamle Grünerløkka. Når man arbeider med
en eller annen form for realisme må man avklare hvordan man forholder
seg til illusjonen om virkelighet. Jeg har ramlet ned på en ganske nøktern
og beskrivende malerstil, med stor sans for detaljer, men uten noen
utpregede forføreriske illusjoner.
- Har litterære temaer betydning for det du gjør, og i tilfelle, på hvilken
måte ?
- I tidligere arbeider har jeg hentet inspirasjon hos 1890-talls
dekadentene, beatpoetene og Bukowski. Joris – Karl Huysmans À
rebour ( Mot strømmen ) er fortsatt en bok jeg har lyst til å gjøre noe
med. Nylig har jeg laget en installasjon som er inspirert av en bisetning i
Georges Perec bok Livet Bruksanvisning. Puslespill er en rød tråd i
boken, og et sted nevnes det at det ultimate puslespillet ville vært et som
var helt hvitt. Installasjonen heter The White Puzzle og består av et
påbegynt puslespill som er helt hvitt. Puslespillet er blitt fratatt sin
åpenbare funksjon ,: å sette sammen et bilde, og er blitt helt umulig å
løse. Den boken har jeg også referert til i tidligere arbeider, jeg gjorde i
akademitiden et tekstarbeid på vegg som het Livet Bruksanvisning, og
det er en bok jeg stadig vender tilbake til.
- Du bor i Stockholm. Forskjeller i norsk og svensk kunstmiljø ?
- Først og fremst er mye ganske likt. I Stockholm har imidlertid de private
galleriene en veldig sterk posisjon. Det er mange av dem, de er store, og
har makt nok til å kunne definere profilen på kunstscenen. Unge
kunstnere blir stående litt med lua i hånda og vente på innpass, i stedet
for å ta saken i egne hender. Det er det mer av i Gøteborg og Malmø, og
de byene ligner nok mer på Oslo. Det er ellers mye maleri her nå, og
mye likt maleri. Det finnes en stil som jeg bare har begynt å kalle for
svensk maleri. Tydelige referanser til både eldre og nåtidig tysk maleri,
og nok også veldig influert av Karin Mamma Andersons suksess de
senere årene. En lett ekspressiv figurativ realisme som har tatt
overraskende mange.
- Det er lite utveksling av kunst mellom skandinaviske land ?
- Jeg tror nok at mange skandinaviske kunstnere søker lengre ut.
Dessuten er galleriene både i Norge og Sverige forsiktige med å vise
utenlandske kunstnere generelt. Det anses som risikofylt. Publikum har
lettere for å ta inn i varmen lokale navn. NIFCAs nordiske

gjesteatelierprogram, Momentum, Carnegie Art Award og sist
Riksutstillinger med det mobile utstillingskonseptet Unizon har imidlertid
bidratt på hver sin måte de siste årene. Og det finnes flere tegn på at det
kanskje er i ferd med å bli større aktivitet over grensene.
- Maleriets posisjon i samtidskunsten er sterkere enn på lenge. Hvordan
opplevde du akademitiden i så måte ?
- Jeg valgte bevisst å satse på maleriet bl.a. fordi det ikke var så mange
andre som gjorde det da, og var forberedt på vind i seilene da jeg
begynte på akademiet. Men det ble vel aldri noen storm. Det fantes
negative holdninger hos enkelte, men en kunstskole med respekt for seg
selv må by på litt motstand. Jeg hadde imidlertid først og fremst veldig
god støtte og utfordring i malerprofessorene Arvid Pettersen og Jan
Sæther. Jeg må også berømme Michael O’Donnels energiske good cop /
bad cop holdning.
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