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Å gjenskape 
et øyeblikk
Jojakim Cortis og Adrian Sondereggers fotografiske 
forfalskninger fører det menneskelige håndverket 
tilbake til masseproduserte, historiske motiver,  
skriver John Erik Riley.

M ulighetene for iscenesettelse og mani-
pulering av historier og bilder er større 
enn noen gang. Doktorerte fotografier 
spres på nettet som sannheter, i form 

av memer. Mens dokumenterbart faktiske begi-
venheter pirkes i stykker i nettfora og fløyme-
dier, der hvem som helst kan innta rollen som 
vitenskapelig billedanalytiker.

Av og til synes forskjellen mellom sannhet og 
fiksjon å koke ned til et spørsmål om tilhørighet 
og legning. Tilskueren velger å tro på det som 
bekrefter eget ståsted og nekter å tro på eventu-
elle motbevis. Midt i dette feltet – dels som en 
respons på samtidens fotografiske tillitsbrudd 
– plasserer kunstnerne Jojakim Cortis og Adrian 
Sonderegger sine arbeider.

Deres prosjekt Icon er en utforskning av foto-
historien og rommer flere titalls verk. En rekke 
av disse er samlet i boken Double Take, som er 
utgitt av renommerte Thames and Hudson, og 
den tilknyttede utstillingen har vært å se i en 
rekke land. Selv så jeg den på galleriet C/O i Ber-
lin like før den skulle monteres på fotofestiva-
len i  Belfast. Den har allerede vært i Paris og 
vises i Amsterdam til høsten.

Fotografiene i Icon har flere ting til felles. 
Kunstnerne tar utgangspunkt i et velkjent bilde 
fra fotohistorien og forsøker å gjenskape det i 
en studiosetting. For å få det til, bruker de det 
de har tilgang på av fysiske materialer, samt 
kunstig lys og lys fra vinduer. Etterpå fotogra-
ferer de resultatet, men da slik at det er innram-
met av restene av arbeidet. Omkring motivet 
kan vi se sprayflasker, malerkoster, pappbiter, 
bomulls dotter og lignende.

I utgangspunktet synes Cortis & Sondereg-
ger å ha interesse for de fleste sjangrer: kunst-

foto, landskapsfoto og dokumentariske filmstills 
er alle representert. De mest iøynefallende arbei-
dene må likevel sies å være verkene som bygger 
på ikoniske bilder fra verdenshistorien. Det er 
også gjerne disse som brukes i kunstnernes rekla-
memateriell og på utstillingsplakater.

Da jeg først så Cortis & Sondereggers fremstil-
ling av fotavtrykket på månen – Making of ’AS11-
40-5878’ – ble nysgjerrigheten umiddelbart vek-
ket. Ikke bare ble jeg imponert av håndverket og 
fliden som er lagt ned for å oppnå resultatet. Ver-
ket fungerer dessuten som agn for øyet; det drar 
meg inn. Bildet har også en satirisk side, og kan 
leses som en kommentar til vår tids mistillit til det 
dokumentariske og hang til konspirasjonsteorier.

Lignende verk som Making of ’9/11 og Mak-
ing of ’Last Photo of Titanic Afloat’ får meg dess-
uten til å trekke på smilebåndet. Noen større 
grad av refleksjon opplever jeg imidlertid ikke.

Icon-prosjektet får frem tidsåndens mer mis-
troiske sider. I det speilet Cortis & Sonderegger 
holder opp mot samtiden, understreker titlene 
(«making of») budskapet på en nesten overty-
delig måte: De historiske motivene er laget (med 
kamera), valgt ut (av fotografen), innrammet og 
fortolket.

Men ved nærmere øyesyn bidrar kunstnerne 
også med noe mer. På sitt beste hjelper de oss til 
å trene opp blikket. De puster nytt liv inn i stiv-
nede motiver ved å løfte dem ut av konteksten 
vi er vant til å se dem i.

Originalen: Robert Capas The Falling Soldier, 1936.
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 Ʌ Boken Double Take er 
tilgjengelig fra forlaget 
Thames & Hudson  
(2018, 128 sider)

 Ʌ Utstillingen Icons  
kan sees på galleriet 
 Ravestijn i Amsterdam 
fra 26. oktober –  
7. desember.

Verkene fremstår både 
komiske og melankolske.

Har du et sommerminne vagt 
som en drøm, med varme farger 
og uskarpe konturer? Slike 
stemninger har Stig Marlon 
Weston fanget i en utstilling på 
Studio Oscar i Lillestrøm. Han 
arbeider med kameraløse tek-
nikker, noe som skaper en 
uvanlig nærhet mellom motiv 
og resultat. Forrige gang vi 
skrev om Weston handlet det 
om avtrykk etter stein, mens 
han nå viser skjøre fargeskyg-
ger og svart-hvite omriss av 
planter og blomster, som i et 
herbarium av lys. Bildene er 
nesten uutholdelig vakre! 
 Studio Oscar ligger i en side-
gate nær Akershus kunstsenter, 
så her passer det med to stopp 
under samme besøk.
Oda Bhar 

UTSTILLING
Stig Marlon Weston:  
Sommerminner. Studio Oscar, 
Lillestrøm. Til 30. august

a n b e f a l t
Utgivelser og
arrangementer
vi liker.
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Hva betyr det når jazzens tre 
mystiske mørkemenn går fra 
hardjazz-plateselskapet Rune 
Grammofon til alt-er-jazz-plate-
selskapet Hubro? Er det over for 
den myke macho-rocken? Kom-
mer pop-synthesizerne? Norsk 
folkemusikk? Eller er det kanskje 
som å si ja takk, begge deler? Det 
er i hvert fall én ny ting som 
kjennetegner Et hån mot over-
klassen: En sitar-lignende effekt 
får klinge i gitaren gjennom flere 
av albumets låter. Det minner om 
starten av yogatimen. Tre lange 
ohmm og du er hundre prosent til 
stede. Bushman’s Revenge har 
kanskje en mykere fremtoning 
denne gangen, men dypest sett 
forblir de heldigvis seg selv. 
Maria Lokna 

ALBUM
Bushman’s Revenge:  
Et hån mot overklassen
(HUBRO, 2019)

Av uransakelige årsaker kan 
man strømme samtlige fire 
sesonger av den legendariske, 
danske krimserien Rejseholdet 
(Mordkommisjonen på norsk) på 
DR.dk uten å oppholde seg i 
Danmark. Som første danske 
serie vant Rejseholdet en Emmy-
pris for beste dramaserie i 2002, 
og startet bølgen av opphaus-
sede, danske krimserier. Den er 
den suverent beste av dem alle. 
Gi deg hen til den reneste form 
for ’00-tallsnostalgi og opplev 
blant annet en ung Mads Mik-
kelsen iført løs skinnjakke og 
masse hårvoks av merket Dax.
Sofie Amalie Klougart 

TV-SERIE
Rejseholdet, dr.dk


