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  Kunstner fra Myanmar frykter represalier fra hjemlandet

MÅ BRUKE PSEUDONYM
Tidligere denne må-
neden stod navnet til 
en kunstner fra Myan-
mar på plakaten til 
Kunsthall 3,14. Så 
måtte det � ernes.

ØRJAN NILSSON
orjan.nilsson@ba.no

28. januar åpner en todelt ut-
stilling på samtidsgalleriet i 
Vågsallmenningen. Den ene ut-
stillingen er med den argentin-
ske fotografen, billedkunstne-
ren og menneskerettighetsakti-
visten Marcelo Brodsky.

Den andre er med en kunst-
ner fra Myanmar.

Byttet navn
«Invisible» heter videoverket 
som den kvinnelige kunstne-
ren skal vise i Bergen. Hun har 
tidligere stilt ut verk i landene 
rundt Myanmar, som har vært 
preget av uro siden 1948, men 
aldri i Europa eller andre steder 
i verden.

– Da det ble kupp i Myanmar, 
bestemte mange unge mennes-
ker seg for å vise motstand, 
skriver hun i en e-post til galle-
riet i Bergen og sikter til mili-
tærkuppet som startet 1. febru-
ar i � or.

– De forlot hjemmene sine for 
å slåss mot terrorregimet i lan-
det. Nå er tusenvis av mennes-
ker i fengsel og � ere tusen er 
drept. Hverdagen vår er et hel-
vete, skriver hun videre.

For et drøyt år siden tok altså 
militæret igjen kontrollen i det 
urolige landet og satte demo-
kratisk valgte ledere, som 
fredsprisvinneren fra 1991 – 
Aung San Suu Kyi, i husarrest.

Kunstneren Joy, som hun alt-
så egentlig ikke heter, kom på et 
tidspunkt etter kuppet til en 
forlatt bygning i Myanmar. Der 
så hun noe en ung revolusjo-
nær hadde skrevet. Det er bak-
teppet for videoverket som stil-
les ut i Bergen fra fredag av.

– Håndskriften hans � kk meg 
til å re� ektere over smerte, tap, 
lidelse og sinnet vårt. Fordi vår 
kollektiv smerte er så stor, blir 
vår personlige smerte usynlig.

Fraråder å dra
Etter kuppet i 2021 har det vært 
store folkeprotester i Myanmar. 

Utenlandske oljeselskaper har 
trukket seg ut og to ansatte i 
Redd Barna var blant de minst 
35 omkomne etter et angrep 
julaften i � or. Utenriksdeparte-
mentet her hjemme fraråder 
alle reiser til landet, som blant 
annet grenser til Bangladesh, 
India, Kina og Laos.

Malin Barth er direktør for 
Kunsthall 3,14. og forteller litt 
om hvordan samarbeidet med 
kunstneren har vært. Blant an-
net har det i perioder vært van-
skelig å komme i kontakt med 
henne på grunn av ustabile 
nettforhold.

– Akkurat nå venter hun på 
sin lydmann som sitter et annet 
sted Myanmar og skal � kse ly-
den på verket til utstillingen i 
Bergen, forteller Barth.

– Og vi er litt avhengig av at 
det går i orden, men vi må være 
tålmodige. Åpningen er på fre-
dag, så vi krysser � ngrene for at 
alt kommer på plass til vi åpner 
dørene for publikum.

Les mer: Han truet med å 
sprenge et museum i Belgia. Nå 
stiller avdøde Jef ut i Bergen.

Raftostiftelsen
Bakteppet for utstillingen er en 
henvendelse Malin Barth � kk 
fra Raftostiftelsen, som Kunst-
hall 3,14 også har samarbeidet 
med tidligere. De lurte på om 
hun kunne tenke seg å titte på 
en spesi� kk kunstners arbeid 
og vurdere en utstilling med 
vedkommende.

– Det som var veldig gøy, var 
at det viste seg å være samme 
kunstner som jeg stilte ut for 30 
år siden i New York – argentine-

ren Marcelo Brodsky. Utstillin-
gen turnerte i USA i halvannet 
år og har siden blitt inkludert i 
ytterligere 140 utstillinger ver-
den over.

Barth takket ja, men for å ba-
lansere utstillingen ville hun ha 
med en kunstner til.

– Jeg ønsker å hente stemmer 
fra der ting skjer og det ble 
sendt noen forslag fra et senter 
som Rafto samarbeider med. 
Joy presenterte sin kunst for 
meg og vi kom i dialog om et 
helt nytt verk hun jobbet med. 
Det syns jeg var veldig spen-
nende og sjanset på det uten å 
ha sett noe materiale først. Men 
jeg gjorde det på bakgrunn av 
ting jeg hadde sett tidligere av 
henne og merittlisten hennes.

– Fortell hvorfor dere sensu-
rerer navnet hennes.

– Vi skal arrangere et stort si-
deprogram til denne utstillin-
gen 17. mars, som vil trekke noe 
oppmerksomhet. Beskyttelses-
behovet hennes vil være enda 
større da, sett i lys av situasjo-
nen i landet. Men jeg håper jo at 
vi kan gå inn og korrigere nav-
net hennes, både på våre nettsi-
der og i våre arkiver om noen 
måneder eller år, når rommet 
for å uttrykke seg står sterkere i 
landet.

– Var det deres eller hennes 
valg å bruke et pseudonym?

– Hun ville ikke bruke sitt 
navn og det var hun som har 
kommet med forslaget om Joy. 
Og det er jo et interessant nav-
nevalg, syns jeg. Det ligger 
fremtidshåp og noe positivt i 
det.

ÅPNER FREDAG: «Invisible» heter videoverket som den kvinnelige kunstneren     fra Myanmar skal vise i Bergen. Utstillingen åpner på fredag. Dette er et stillbilde fra videoen. 

USYNLIG SMERTE: – Vår kollektive smerte er så stor at vår personlige smerte     blir usynlig, skriver kunstneren, som har tatt 
pseudonymet Joy for anledningen, i en e-post til galleriet i Bergen. 

KRYSSER FINGRENE: – Åpningen er på fredag, så vi krysser � ngrene for at 
alt kommer på plass til vi åpner dørene for publikum, sier direktør for Kunsthall 3, 
14, Malin Barth til BA. FOTO: KUNSTHALL 3, 14



Det fortsetter å svinge rundt 
Joachim Triers fi lm, «Verdens verste 
menneske».
Nå er det klart at fi lmen er 
nominert til den franske fi lmprisen 
César i kategorien for beste 
utenlandske fi lm. Dette er en 
fransk nasjonal fi lmpris som første 
gang ble utdelt i 1975.

De øvrige nominerte fi lmene er 
«Compartment n. 6» av Juho Kuho 
Kuosmanen, «Drive My War» av 
Ryusuke Hamaguchi, «First Cow» av 
Kelly Reichardt, «Parallell Mothers» 
av Pedro Almodóvar og «The 
Father» av Florian Zeller, skriver 
Rushprint.

Triers fi lm havnet som kjent på 

Oscar-kortlisten til årets beste 
internasjonale fi lm, og fl ere av de 
sentrale aktørene er akkurat nå i 
USA for å promotere fi lmen som 
får amerikansk premiere 4. 
februar.

Teamet er imidlertid tilbake i 
Norge når Oscar-nominasjonene 
kommer 8. februar.

Nominert for beste utenlandske fi lm MEDVIND: 
«Verdens verste 
menneske» 
fortsetter å seile 
i medving. Her 
er hovedrollein-
nehaver Renate 
Reinsve fotogra-
fert i Oslo.  
 FOTO: JAVAD 
PARSA / NTB
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ÅPNER FREDAG: «Invisible» heter videoverket som den kvinnelige kunstneren     fra Myanmar skal vise i Bergen. Utstillingen åpner på fredag. Dette er et stillbilde fra videoen. 

USYNLIG SMERTE: – Vår kollektive smerte er så stor at vår personlige smerte     blir usynlig, skriver kunstneren, som har tatt 
pseudonymet Joy for anledningen, i en e-post til galleriet i Bergen. 

TODELT: Videoverket inngår i en todelt utstilling med den argentinske fotogra-
fen, billedkunstneren og menneskerettighetsaktivisten Marcelo Brodsky. 

Emilia Roosmann og faren 
Magnus Roosmann er 
med i den nye sesongen 
av TV-serien «Maskine-
riet».
Roosmann er engasjert på 
DNS siden 2020, og er nå aktu-
ell med «Dette er ikke oss» 
som har premiere onsdag.

 I Viaplay-serien spiller hun 
mot Kristo� er Joner, Hanna 
Ahlström og Anastasios Sou-
lis, i tillegg til sin egen far.

– Det er klart det er gøy å 
komme inn i en populær serie 
hvor datteren min allerede er 
etablert. Vi har et slikt forhold 
at jeg gjerne vil jobbe med 

henne. Emilia er � ink og ser ut 
til å følge familietradisjonen 
med å fremstille psykopater 
på en troverdig måte, sier 
Magnus Roosmann i en pres-
semelding.

Emilie forteller at hun og fa-
ren trente mye sammen som 
en forberedelse til serien. 

– Nå har vi ingen scener 
sammen, men det er selvføl-
gelig gøy å være med i samme 
produksjon. Fordi han er så 
erfaren i bransjen, og jeg fort-
satt vil hevde å være erfaren i 
Maskineriets verden, blir det 
et interessant kunnskapsmø-
te, sier hun i samme presse-
melding.

DNS-skuespilleren 
aktuell i ny sesong

NY SESONG: Emilia Roosman er med i en ny sesong av TV-serien «Maskine-
riet.» FOTO:RUNE JOHANSEN 

– Den store bekymringen 
nå er veien videre, sier  
Øyvind Stang, direktør i 
Museum Vest til BA.
For til tross for fl ere strømspa-
rende tiltak, doblet strømutgif-
tene seg. Museum Vest hadde i 
2020 en strømutgift på rundt 1,2 
millioner kroner, i 2021 lå 
regningen på cirka 2,4 millioner 
kroner.  Bare i desember alene var 
strømutgiftene over en halv 
million kroner dyrere sammenlig-
net med samme måned året før.

– Mye tyder på at strømprisene 
vil fortsette å være høye, og det i 
lang tid fremover i tid, sier Stang.

Museene og kulturlivet ellers 
har, som vi alle kjenner til, hatt to 
krevende år på grunn av pandemi 
og nedstenging. Dette har ført til 
at egeninntekter har falt bort.

– Det må komme en kompen-
sasjonsordning, og det har vi 
troen på at det gjør, sier Museum 
Vest-direktøren.

Museum Vest har åtte museer i 

bergensområdet, blant annet 
Norges Fiskerimuseum, Herdla 
Museum og Fjell Fesning. Alle 
museene utgjør en bygningsmas-
se på 20.000 kvadratmeter, og 
varmeovner og avfuktere må stå 
på kontinuerlig for å ivareta 
byggene.

Stang har sendt en mail til 
blant annet kulturministeren.

– Vi har ikke hørt noe ennå, 
men håper på en løsning.

Kjempesmell for 
Museum Vest

SLITER: Museum Vest sliter som 
følge av de høye strømprisene. 


