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Apokalypsen er vakker, skrev 
noen i sosiale medier under 
hetebølgen i sommer, som kom-
mentar til et flyfoto av en skog-
brann. Fotografiet minnet om et 
abstrakt maleri, med mengder av 
små svarte røykskyer svevende 
over en rødglødende villmark. 
Kommentaren fanger dobbelt-
heten i opplevelsen av naturka-
tastrofer: De skremmer oss med 
sine fatale konsekvenser, men 
vekker også ærefrykt for sine 
voldsomme krefter.

Noe lignende kan spores i male-
riene til Apichaya Wanthiang på 
Galleri LNM, inspirert av flom 
og oversvømmelser på ulike ste-
der i verden. Ideen springer ut 
av hennes bakgrunn fra Isan, et 
jordbruksområde i Nordøst-Thai-
land hvor vannet ofte stiger. Dette 
skaper store problemer for bøn-
dene, som i dårlige år må reise 
inn til byene og ta annet arbeid. 
Wanthiang er født i Thailand og 
delvis oppvokst der, men flyttet 
som niåring til Belgia med mor 
og stefar. Hun har kunstutdan-
nelse fra Brussel og Bergen, og 
bor for tiden i Oslo.

Fuktighet. Wanthiang maler 
vann som om det flyter rundt på 
lerretet, og regnskog som om den 
damper av væte. Hun bruker tynt-
flytende og hurtigtørkende akryl-
maling, og enkelte flater virker 
nærmest vasket ut, noe som para-
doksalt nok kan gi et tørt og matt 
inntrykk. Andre steder trer raske 
og livlige penselstrøk tydelig frem, 
som når hun maler vegetasjon 
med palmer og regnskog, eller 
speilbildet av skoger og fjell i en 
rolig vannflate.

I kontrast til den dynamiske 
penselføringen står husenes rette 
linjer, som strammer opp kom-
posisjonen og lar blikket hvile. 
Husenes kropper kan være kom-
pakte, med brede og fargede fel-
ter, mens andre konstruksjoner 
kun vises som skjeletter eller geo-
metriske skisser. De figurative 
motivene er nydelig utført og pre-
sist komponert, men også fulle 
av bevegelse og liv. Svakere frem-
står noen av de abstrakte moti-
vene, som nærmer seg batikk-
mønstre med sterke kontraster.

Scenografi. Monteringen er røff, 
men langt fra tilfeldig. Lerreter 
med fillete kanter er spikret opp 
på enkle rammer av trykkimpreg-
nert tre. Noen ben er rette og 
andre skrå, som om de etterlig-
ner hus på stylter i en oversvømt 
jungel. Rammene er plassert litt 
på kryss og tvers, også delvis foran 

døråpningene. Hensikten er å 
styre publikum varsomt gjennom 
lokalene, for å påvirke hvilke moti-
ver som sees samtidig.

I alle rom finnes sittebenker 
av grågrønt treverk og betong, 
der man kan slå seg ned og finne 
ro til å studere verkene. Møblene 
er bygget av kunstneren selv, også 
de morsomme «bøttekrakkene», 
der betongsetet er støpt i en van-
lig vannbøtte. Det innerste rom-
met kan minne om Monets vann-
liljerom i Orangerie-museet i 

Paris, med sine flytende vekster 
og utsøkt kolorerte vannflater.

Omriss. I Wanthiangs tidligere 
malerier har det ofte vært mulig 
å skjelne menneskelignende figu-
rer, gjerne uten detaljer som 
ansiktstrekk og klær. De fremtrer 
snarere som omriss eller silhuet-
ter, og kunne like gjerne ha vært 
ånder, delvis materialisert.

På denne utstillingen finnes 
bare én slik skikkelse, i motivet In 
Wild Water. Her fylles lerretet 

horisontalt av et smalt, lavt hus 
på påler. Bakfra presser vegeta-
sjonen seg på, mens en liten plass 
åpner seg foran huset, malt i oran-
sje nyanser, som fuktig leirjord. 
Fronten på huset er delvis åpen, 
som på et dukkehus, og inne i mør-
ket skimter vi overkroppen til et 
menneske, med armene løftet. 
Scenen er dels hverdagslig, dels 
mystisk, som et uklart minne, sna-
rere enn noe som pågår her og nå.

Mystikk. Kunsthistorisk er det 

nærliggende å knytte Wanthiangs 
koloristiske flatemaleri til tidlige 
modernister som Munch, Gau-
guin, Cezanne og Matisse. Selv 
nevner hun inspirasjon fra 
abstrakte ekspresjonister som 
Helen Frankenthaler og Howard 
Hodgkin, men også den skotsk-
kanadiske landskapsmaleren Peter 
Doig. Han har de siste femten 
årene vært bosatt på Trinidad, og 
maler gjerne fuktige tropiske land-
skaper med innslag av mystikk.

Også hos Wanthiang er det 

I naturen kommer skjønnhet fra både ro og risiko.

Der vannet stiger
K U N S T

Malerisk flom: Scenen i maleriet In Wild Water er dels hverdagslig, dels mystisk, som et uklart minne, snarere enn noe som pågår her og nå. FOTO: APICHAYA WANTHIANG/LNM
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Analysene og 
 kritikken som 
 presenteres er 
designet for å 
anerkjenne seernes 
intelligens og 
kompetanse.

Malerisk flom: Scenen i maleriet In Wild Water er dels hverdagslig, dels mystisk, som et uklart minne, snarere enn noe som pågår her og nå. FOTO: APICHAYA WANTHIANG/LNM

The Simpsons er ikke bare ett 
av 1990-tallets definerende tv-
programmer, den er også en av 
de viktigste og mest innflytel-
sesrike seriene som er produ-
sert de siste tredve årene.

Matt Groenings animerte saga 
om familien fra Springfield ble det 
globale gjennombruddet for en 
ny type postmoderne selvbevisst-
het, som brukte publikums popu-
lærkulturelle kompetanse som 
springbrett inn i en sofistikert lek 
med klisjeer og symboler. I mot-
setning til serier med mennesker 
av kjøtt og blod foran kamera, var 
The Simpsons’ løpende kommen-
tarer til samfunnet og mediene 
hverken begrenset av budsjetter 
eller fysikkens lover, og dermed 
kunne de hoppe i tid, sted og kon-
tekst med en hastighet som opp-
levdes som berusende.

Denne rastløse selvrefleksi-
viteten dannet skole, og i dag 
gjennomsyrer den store deler av 
underholdningslandskapet, fra 
superhelt-blockbustere som 
Deadpool og Guardians of the 
Galaxy via komiserier som NRKs 
Vikingane til referansetunge 
skrekkpastisjer som Stranger 
Things og Castle Rock. Når Gro-
enings nye serie Disenchantment 
denne uken har premiere på Net-
flix, er det med andre ord i en 
ganske annen medievirkelighet 
enn den The Simpsons revolu-
sjonerte på 90-tallet.

En vitsemaskin. Disenchantment 
utspiller seg i det magiske konge-
dømmet Dreamland, og handler 
om slackerprinsessen Bean, alven 
Elfo og demonen Luci, som snu-
bler gjennom fantasy-klisjeer og 
narrative elementer fra europeiske 
folkeeventyr. Stemmene besørges 
av et stjernelag av tv-komikere 
som blant annet inkluderer Abbi 
Jacobson (Broad City), Eric Andre 
(The Eric Andre Show), Matt Berry 
(Toast of London) og Noel Fiel-
ding (The Mighty Boosh), og som 
i Groenings øvrige serier, byr selv 
de svakeste episodene på et knippe 
genuint morsomme øyeblikk.

Problemet er at disse spora-
diske morsomhetene i realiteten 
er alt Disenchantment har å by på. 
I den grad serien har noen ambi-
sjoner utover å være en pålitelig 
vitsemaskin, er det å kritisere 
kjønnsstrukturene som ligger ned-
felt i prinsessefortellinger, men 
forestillingsverdenen den angri-

per er en som selv Disney for lengst 
har tatt et oppgjør med. Snarere 
enn en komisk korreks til main-
stream-underholdning anno 2018, 
blir Disenchantment derfor et 
eksempel på mange av de mest 
problematiske aspektene ved serier 
i strømmetjenestenes tidsalder.

I den grad serien har noen ambi-
sjoner utover å være en pålitelig 
vitsemaskin, er det å kritisere 
kjønnsstrukturene som ligger ned-
felt i prinsessefortellinger

Alt på én gang. Som med sine 
andre originalproduksjoner, slip-
per Netflix samtlige episoder av 
første sesong samtidig. For en 
animert komiserie innebærer 
denne løsrivelsen fra det lineære 
sendeskjemaet at kontaktflaten 
med andre programmer – for 
ikke å si offentligheten som sådan 
– minsker betraktelig.

Innbakt i begrepet «lineær 
tv» ligger en forestilling om en 
kollektiv bevegelse fremover. Og 
når man i dag stadig oftere kan 
høre tv-kritikere og medievitere 
snakke lengselsfullt om analog 
tv, er det nettopp fordi den digi-
tale teknologien har erstattet 
denne forestillingen med et 
desentralisert nettverk av repe-
terende mønstre og fortellinger, 
som ikke synes å bevege seg frem-
over i det hele tatt.

Dette begrenser naturlig nok 
tv-humorens satiriske klangbunn 
og kritiske potensial, men sam-

tidig kan man spørre hvor dypt 
Groening & Co.s kritiske ambi-
sjoner egentlig stikker. Det lig-
ger unektelig en viss logikk i at 
satire som produseres for å slu-
kes ti episoder i slengen, vender 
sitt blikk mot fråtsesjangre som 
eventyr og fantasy, men snarere 
enn å by på noen innsiktsfull eller 
skarpøyd kritikk av dette nye 
medielandskapet, synes Disen-
chantment å være utformet som 
en digestif for serieslukere.

Dersom man føler seg litt matt 
og ør etter å ha sittet og sett på 
Game of Thrones og Merlin hele 
dagen, er det bare å slenge på en 
episode av Disenchantment, og 
vips så er man klar for et helaftens 
Shannara Chronicles-maraton.

Fordøyelseshjelp. Dette er et 
utbredt trekk ved dette tiårets 
sjangerparodier – nemlig at de 
snarere enn å forandre eller utvi-
kle sjangrene de tar for seg, gan-
ske enkelt har som mål å gjøre det 
lettere for publikum å fordøye det 
faktum at de bruker store meng-
der tid på å konsumere under-
holdning. Analysene og kritikken 
som presenteres er designet for å 
anerkjenne seernes intelligens og 
kompetanse, men stopper før de 
gir opphav til noen genuin kritisk 
bevissthet eller debatt.

Motgiften mot den gnagende 
følelsen av tomhet som jevnlig 
melder seg når man bruker dager, 
uker og måneder på å støvsuge 
strømmetjenestenes biblioteker 
etter lettfordøyelig underhold-
ning er mer underholdning. Algo-
ritmen gjenkjenner ikke det å ikke 
se på serier som et alternativ.

Matt Groenings nye serie er 
morsom, men den er også full-
stendig uvesentlig.

Anmeldelsen er basert på seks 
av ti episoder.

Aksel Kielland
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Matt Groenings nye Netflix-serie 
er en digestif for seriefråtsere.

Satire i 
 ekkokammeret

T V - S E R I E

Lettbent moro: Prinsessen Bean, alven Elfo og demonen Luci snubler gjennom 
drømmeland. STILLBILDE: NETFLIX

Matt Groening
DISENCHANTMENT
Amerikansk animasjonsserie i ti deler 
Serieskaper: Matt Groening
Premiere på Netflix 17. august 

ofte som om noe lurer under 
overflaten. De røde feltene i 
Blood Flooded Streets holder 
ikke seg i gatene, men svever 
opp mot himmelen. Bildet 
Drivved og spøkelsesjegere, 
som har gitt navn til utstillin-
gen, leder tankene mot den 
besjelede naturen hos filmre-
gissøren Apichatpong Weera-
sethakul, som vant Gullpal-
men i Cannes 2010 med Onkel 
Boonmee som kan erindre sine 
tidligere liv. Han kommer fra 
samme del av Thailand som 
Wanthiang, og benytter gjerne 
mytestoff i historiene sine.

Visuelt begjær. Det er sjel-
den å se så gjennomførte male-
riutstillinger som dette, sær-
lig i et mindre galleri. Vi lok-
kes inn i en forunderlig ver-
den, snarere enn å se motivene 

fra utsiden, noe som forster-
kes av scenografien og stør-
relsen på lerretene.

Wanthiang har tatt utgangs-
punkt i egne fotografier fra 
Bangkoks oversvømte kanaler, 
men også i bilder funnet på 
internett, fra andre steder i 
verden. Trolig har det ferdige 
resultatet lite med utgangs-
punktet å gjøre, for bildene 
fremstår utpreget maleriske 
og fritt komponert. Arbeids-
metoden synes intuitiv og pre-
get av et våkent visuelt begjær, 
som forvandler den konkrete 
virkeligheten til noe dypere 
og mer allmenngyldig. For øye-
blikket fremstår da også flom 
og oversvømmelser uløselig 
knyttet til det globale, etter-
som frykten for klimaendrin-
ger brer om seg i verden.

Oda Bhar


