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SER DEG: Maleriet av tu-vert Kristin lohnson i trappehuset vekker ikke like
mye debatt. Men noen fller seg skikkelig beglodd.

R/ed og Patrik
reaksjoner enn
under sitt siste

BODIT GARVIK
HETGE SUNDE (foto)

bodi l .garvik@ bt.no

- Orderud-bildet har vart veldig
omdiskutert. En del opplever det som
skremmende, sier kunstneren Ellen
Roed.

Sammen med sin ektemann Patrik
Entian stAr hun bak en flunkende ny
utsmykning over to etasjer pA Institutt
for informasjons- og medievitenskap
ved Universitetet i Bergen.

I ett 6r har de to snoket rundt i korri-
dorel pauserom og pA kontorel for i
fange stemning, hente referanser og fi
ideer til hva slags kunst som vills sgns
seg for akkurat dette miljoet.

Pauserommet
Slik har det seg at det velkjente ansik-
tet til tv-verten Kristin Johnson kikker
irvAkentpidegfra
trappehuset
mellom de to eta-
sjene, og at Fran-
kenstein-monste-
ret og dataspillhel-
ten Pac Man
pryder veggflater;
eller at det norske
flagget materiali-
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Det er ikke lov d
ploge folk,  men
det er lov 6 erte

og provosere
JOSrErt GRtPSRUD. MEDIEPROFESSOR

Instituttstyreren, medieprofessor
Jostein Gripsrud kan bekrefte at Orde'
rud gArd som veggpryd har avstedkom-
met reaksjon.

- Bildet har vakt diskusjoner. Det
blir spooky nir folk oppdager hua de
ser. De fAr fslelsen av noe skummelt ndr
de oppdager at det vakre bildet egentlig
er noe helt annet. Det er interessant
hvordan mediefortellingen om Orde-
rud har satt seg, sier han.

Ville gisignal
Fornoyd med utsmykningen er han,
kanskje nettopp pA grunn av de delte
meningene om spesielt Orderud-bildet.

- Det er ikke lov 6 plage folk, men det
er lov A erte og provosere. Det er artig at
folk stopper opp og diskuterer. Fsr had-
de vi all slags merkelig oppsop pi veg-
gene som ikke sa noe. NA viJle vi rydde
opp oggi signal om hvem som holdertil

he4 sier Jostein
Gripsrud.

Ogsi det sen-
tralt plasserte
Kristin Johnson-
portrettet gar
seg bemerket i
miJjoet. En av de
ansatte, Rune
Arntsen, fsler

tv-vertens narvar
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utsmykn ingso ppd rag.
serer seg som maleri i kamuflasjefar-
ger. Blant mye annet; alt signert kunst-
nerparet.

Og altsA et maleri av Orderud gArd,
inspirert avflyfotoene som var si popu-
lare far i tiden. Godt synlig fra et lite
pauserom, der studentene drikker kaf-
fe og slapper av

- Det de vil oppnA med kunst er vel at
vi skal diskutere. Det har de jo opp-
nAdd, konstaterer en av studentene,
Asmund Garfors.

Medstudent Tomas Ekeli innrsm-
mer at han ikke skjonte at det var Orde-
rud han si til A begynne med:

- Jeg si bare en koselig gird. Fsrst
synes du det er et veldig hyggelig bilde,
sA gir det opp for deg hvor det er, og da
blir det litt ekkelt. Det er en tsff over'
raskelse A fi, og det er litt stilig. Det var
absolutt riktig i henge det opp, men det
overrasker meg ikke at mange synes
det er ekkelt, sier han.

<Spooky>
Inger Therese Holgersen, student hun
ogsA, mener Orderud-bildet passer
akkurat her.

- Det er et slags statement. Litt tsft,
fordi det handler om en sA veldig stor
sak i mediene, menerhun.

den nyinnllyttede
sterkt:

- Nir jeg gar opp trappen fsler jeg
at hun ser pA meg. Nir jeg kommer et
stykke lenger opp, snur jeg meg og
sjekker om hun fremdeles ser pA meg,
men da er det som om hun slAr oynene
ned.. .1

<Sexy beast> helt ok
Ogsi for de to kunstnerne ble det en
larerik erfaring Ajobbe seg inn i et spe-
sifikt fagmiljs.

- Morsomt, men vanskelig med de
smale korridorene, oppsummerer
Patrik Entian om resultatet.

- Hver gang vi hang opp et bilde, sto
det ti stykker som mente noe om det.
Det er uvanlig for oss. Det var kjempeg-
oy fordi vi hadde anledning til A bruke
sipass lang tid, og fordi vi fikk si tett
kontakt med brukerne. sier Ellen Rsed.

Hun har i hvertfalllrertatdet er van-
skelig A forutse hva folk faktisk lar seg
provosere av:

- Vi har fAtt reaksjoner pA helt andre
bilder enn vi trodde. <Sexy beasb som
henger i lesesalen, bildet av en fet
mann i tanga og innsmurt i olje - det
trodde vi de skulle hate. Men det ghr
greit.
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