
Anmeldelse i Fædrelandsvennen 17. november 2008 av Audgunn Vilhelmsens utstilling: Konsekvent kunst.

Imponerende billedverden
Kunst er et språk. Audgunn Vilhelmsens utstilling på Galleri Lista fyr minner oss på det. Lokalene
er fylt med fargesterke oljepasteller, tunge blyanttegninger og merkelige, intense broderier. 

Det er nærliggende å bruke ordet naivisme, men det blir ikke riktig.  Naivisme er en valgt
tilnærming. Her er det ikke slik. Vilhelmsen utrykker direkte det hun har på hjertet. Det er vanskelig
å si om hun har forbilder, men det er noe i arbeidene hennes som minner meg om Nicolai Astrup,
noe av begeistringen for farge og form. Det er også vanskelig å komme utenom ekspressionisten
Emil Nolde. Ellers er det flere kunstnere som man kan se noe av, men mer enn forbilder er det her
en slags parallellitet. 

Vilhelmsen er en kunstner som ikke gjør det lett for seg. Bildene er så hardt bearbeidet med
at de er forbi «overarbeidet», det er skapt tette overflater med intense farger som overskrider det
naturalistiske. Komposisjonene er intuitive, men sikre. Det samme gjelder fargebruken, på den
ene siden enkel, på den annen side er alt bygget opp med lag på lag av farge. Dette gir bildene
intensitet og skjønnhet. I to bilder som har samme tittel; «I skogen» arbeider hun frem tunge og
frodige komposisjoner. Dunkle og med intense farger blir skogen et bilde på hele verden, som
rommer både det lyse og det mørke.

Bildene er forankret i det nære. Det er fortellinger om hendelser i livet, som å spise sammen
eller være et sted hvor man ikke behersker språket. Men det er noe mer. Bildene som ikke så lett
lar seg lese er de mest betagende. I en stor oljepastell «Blomster og dyr» ser vi et melankolsk
drag. Her er blomstene visnet og blant de levende blomstene skjuler det seg bier eller veps. Et
lite ansikt er presset helt ned mot rammen. Vakkert, og med mye sorg. 

Det melankolske draget går enda lenger i blyanttegningene. Bildene er så hardt tegnet at
pairet ser ut som metall, og det danner seg relieffaktige former. Vi kan ane spor av motiv som er
utslettet av den harde blyanten. Her er det den rå sorgen som finner sitt utrykk. Resultatet nærmer
seg minimalismens monokromer.

Intensiteten og kontinuiteten i Vilhelmsens billedverden er imponerende. Som når hun lager
bildet: «Jesus stiller stormen». Båten er sett ovenfra, og sjøen slår over ripen, dramaet er klart
skildret, sjøen truende, og legg merke til hvordan den røde ripen er med på å understreke dette. 

Det intense arbeidet preger også broderiene. Ladet med energi og liv gir de et
overstrømmende inntrykk. Brodert, og brodert igjen bygges det opp tykke lag av tekstil preget av
den samme fargeholdning som oljepastellene.

Vi møter en moden, visuelt avansert kunstner som har funnet sin form, og som lager bildet som
er vakre, intense og noen ganger vonde. Men aldri overfladiske, aldri beregnende. Alt er gjort
med et  alvor og en kompromissløs vilje til å kommunisere. Men så er også det meste sagt. Dette
er ikke bilder som trenger en masse ord for å nå oss. Vi må bare ta oss tid til å høre etter, se selv.

Johan Otto Weissers
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