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DE UTVALGTE
Kunstverdenens mest innflytelsesrike mann,
Hans Ulrich Obrist, tar tak i alle født etter 1989.
TEKST EMMA CLARE FOTO IVAR KVAAL
Basel/London/Oslo

«Folk født på nittitallet er fantastiske. [ ...] Jeg
klarer ikke vente til de begynner å lage kunst.»
– Ryan Trecartin (32), videokunstner,
til The New York Times i 2009.

Et kjapt blikk på klokken bekrefter at Oskar Weiss

(19) er sen. Han driver nedover gatene i Basel, Sveits,
med en lang, mørkeblå frakk flagrende bak seg. Penskoene klakker i asfalten for hvert skritt han tar, han
legger den ene hånden i korsryggen og driver videre.
Weiss nikker høflig til noen jevnaldrende kunststudenter, tar et kort trekk av sigaretten og rekker ut et
splitter nytt visittkort. Det har gått en uke siden han
åpnet sitt eget galleri, Galerie Weiss, i hjertet av Zürich. Nå bykser han opp rulletrappen inne på den årlige kunstmessen Art Basel og svinger verdensvant inn
på vip-loungen der en av kunstverdenens aller viktigste menn, sveitsiske Hans Ulrich Obrist (45) – direktør
ved Serpentine Gallery i London – sitter klar med sin
samarbeidspartner og tre unge kunstnere for å snakke
om sitt nyeste satsingsprosjekt, 89plus.
Hans Ulrich Obrist har gått sammen med den franske kuratoren Simon Castets (29) for å kartlegge den
nye generasjonen med kunsttalenter, født etter 1989.
Det gjøres, forteller Obrist, i en research-base, som
man havner i om man laster opp informasjonen sin
på 89plus.com.
Deretter er man med i Obrist og Castets private bibliotek, og er man interessant nok blir man kontaktet
for videre samarbeid. Kanskje en utstilling, et panel,
et bokprosjekt. Under Art Basel i Hong Kong i mai, var
flere paneldeltagere i Art Basel Salon plukket fra 89plus

89plus

Internasjonal research-

plattform og langtidsprosjekt som skal kartlegge og
trekke frem nye, unge
kunstnere som er «yngre
enn Rihanna» – altså født i
1989 og senere.
«Yngre enn Rihanna»
(som forøvrig kom til verden
på Barbados i februar 1988)
spiller på «The Generational:
Younger Than Jesus»-utstillingen New Museum hadde
på Manhattan i 2009, der
samtidskunstmuseet stilte
ut det beste av kunstnere
over hele verden som var under 33 år gamle (Jesus døde
som 33-åring). De resterende
500 kunstnerne som ikke

kom gjennom nåløyet til
selve utstillingen, ble samlet
kronologisk med navn og arbeid i boken «Younger Than
Jesus: Artist Directory».
89plus vil derimot manifestere seg gjennom paneler og
utstillinger der det uttalte
målet er å «bringe individer
fra en generasjon sammen
hvis stemmer bare såvidt har
begynt å bli hørt, men som
også utgjør nesten halve jordas befolkning.»
Prosjektet er drevet av
Hans Ulrich Obrist og Simon
Castets.
Open call.Unge kreative
oppfordres å laste opp arbeider på 89plus.com, som leg-

sine arkiver.
– Skål, venner, synger Obrist, og vennene skåler
muntert.
Den dynamiske duoen hever to champagneglass. På
setet ved siden av dem: Oskar Weiss og en «amazing»
kunstner på 20 år med høyt tettkrøllet hår ved navn
Niki Frey, pluss en 23 år gammel kurator som heter
Niels Olsen. Lengst unna, sammensunket på en liten
puff, sitter en fyr født i 1986 som ifølge ham selv er «for
gammel for Hans Ulrich».

Plutselig bråbremser Hans Ulrich Obrist.
– Om jeg ville vært tenåring i dag?
Det dirrer bak de trillrunde brilleglassene. Mannen
som ellers raser avgårde i fartsfylte monologer, har
lagt tungen demonstrativt i fatle. En underlig stillhet brer seg rundt bordet; de unge talentfulle hodene
vender seg langsomt mot Obrist. Vip-loungen støyer
i bakgrunnen. 89plus-kompanjong Simon Castets begynner å le.
– Før snakket man om de som var født etter Jesus. Vi
snakker om de som er født etter Rihanna, sier Obrist
oppspilt, men flatt.

HVORDAN DET BEGYNTE. Ideen om 89plus, forteller

Obrist, oppsto da han og Castets møtte hverandre i Japan i 2008: De to hadde diskutert hva som rørte seg av
kunstnere født sent på 1980- og tidlig på 1990-tallet,
og innså at de egentlig ikke hadde oversikt over den
nye generasjonen – sikkert ekstra vondt å erkjenne for
Obrist selv, som har rykte på seg for å legge all sin ære
i å kjenne til alt som kryper og går.
Noen måneder senere, i januar 2009, ga Ryan Trecartin (videokunstner født 1981 i Texas, gjerne omtalt
som kunstverdenens første geni i YouTube-tidsalderen) et intervju til The New York Times. I intervjuet
sa Trecartin at han ikke kunne vente til folk født på
1990-tallet begynte å lage kunst. Som en stor inspirasjonskilde og venn oppfattet Obrist og Castets sitatet
som et startskudd. I begynnelsen av 2013 ble 89plus
lansert i München under DLD (Digital–Life–Design)konferansen.
– Vi syntes det var veldig viktig og presserende
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Abdullah Al-Mutairi ◆ «MASKulinity»
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Max Weisel ◆ «Parallel»
Amalia Ulman ◆ «Profit Decay»
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Rui An Ho ◆ «Glint»

Patrick Hough ◆ «Fission»

å kartlegge den nye generasjonen kunstnere, og
nå har vi samlet opptil flere av dem her i dag! Fantas-tisk!
- Hva er det dere egentlig vil med 89plus?
– Denne generasjonen er den første generasjonen
som vokste opp med internett. Vi vil finne ut hva det
vil komme til å bety for kunsten deres. Det er en utforskning av i dag. Tre milliarder mennesker er født i
1989 og senere ... Det er halvparten av jordens befolkning, det, sier Obrist. Simon Castets tar ordet:
– Vi vet at mange av disse menneskene hadde sin første utstilling online. Flere bryr seg mer om dokumentasjonen av kunstverket enn kunstverket i seg selv.

HÅPER PÅ SUKSESS. Galleristen Oskar Weiss (19)
er akkurat blitt rekruttert til 89plus av Obrist med
sin umiskjennelige sveitsiskengelske dialekt: «It iz
uuhhrgent you zubmit your info to ze website, 89plus.
com.» Den aspirerende galleristen forteller at han synes prosjektet er en fantastisk idé.
Oskar Weiss er sønn av den avdøde David Weiss,
den ene halvdelen i kunstduoen Fischili/Weiss, som
var en nær venn og mentoren til Hans Ulrich Obrist.
Før Oskar Weiss åpnet sitt eget galleri, jobbet han

på Hauser & Wirth i London og Freymond-Guth Fine
Arts, samtidig som han og kompisen kuraterte popup-utstillinger annenhver måned. Oskar Weiss har
en dyp, autoritær stemme:
– Jeg vet hva jeg driver med, og jeg vet hva jeg vil.
Jeg holder budsjettene nede og bare gjør det. Så får
man håpe på suksess. Man må gjøre noe man synes
er interessant og som man er trygg på at funker, ellers
er det ikke noe vits.

FINGEREN.– Hans Ulrich Obrist leste boken min og

sa han likte den.
22 år gamle Rui An Ho fra Singapore signerer romanen han skrev som 20-åring. En kjapp «R» og et hardt
punktum. Han legger fra seg pennen. Boken, «Several Islands», handler om det første uavhengige samtidskunstgalleriet i Singapore, The Substation, som
siden 1990 (året Rui An ble født) har vært sentralt i

Jeg vet hva jeg driver med,
og jeg vet hva jeg vil
Oskar Weiss (19) gallerist

utviklingen av landets eksperimentelle kunstscene.
De siste to årene har Ho bodd i London. Hjemme har
den over gjennomsnittlig velartikulerte singaporeren
hatt en rekke utstillinger, en av dem kuratert av den
singaporske konseptkunstneren Heman Chong, som
også anbefalte ham til 89plus.
Rui An Ho har de to små, bleke hendene sine foldet.
– Jeg vet ikke med de andre 89plus-kunstnerne, men
jeg har ikke helt oversikt over hva 89plus egentlig er,
eller hva det blir til. Det eneste jeg vet, er at det virker lurt å undersøke en ung generasjon kunstnere som
er i ferd med å etablere sine kunstneriske prosjekter,
sier han.
– Det er en spennende alder å begynne å undersøke
kunstnere på. Ting forandrer seg hele tiden, både i
kunstnerskapene og i selve samtiden vår. Jeg synes
det er interessant at man velger å kartlegge en hel generasjon fra tidlig i karrieren vår.
I liket med Obrist og Castets, omtaler Rui An Ho de
født etter 1989 som «digital natives», og mener at fingeren er nøkkelen.
– Fingeren?
– «Digital» har opphav fra det latinske ordet «digitus», som betyr finger. Vi bruker fingeren til å
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Constance Tenvik ◆ «Trofe»

peke, trykke, velge. Fingeren er essensen i den digitale tidsalder, og i vår generasjon. Jeg tror også vår
generasjon har et grunnleggende ønske om å bearbeide informasjon, dele og bringe ting sammen.

HVEM ER HELTENE? Hvert tiende sekund lyser te-

lefonen til Hans Ulrich Obrist, som fortsatt sitter i
sofaen.
– Den øvre grensen er at man er født i 1989, så hva er
den nedre? Kan en femåring laste opp kunstverk til
89plus? Er det da kunst?
Flere kjente kommer innom bordet. Simon tar over
igjen:
– En femåring KAN laste opp ting til siden vår... Ingen kan hindre dem i å gjøre det. Men 89plus handler ikke om å fetisjisere ungdommen, dette er et
langsiktig prosjekt som ikke egentlig er fokusert på
ungdom: om ti år fra nå snakker vi om folk på 30,
midt i karrierene. Det er tilfeldig at de som er født etter ‘89 er så unge nå.
– Magasinet Dazed&Confused gjorde en stor utgave
på ‘93, sier Obrist, og de spurte oss om det fantes
noen kunstnere fra 89plus født i ‘93. Da hadde vi en
lang liste liggende i våre arkiver. Det gir oss en veldig

Hans Ulrich Obrist
Født i Sveits, 1968.
Direktør på Serpentine

Gallery i London. Har kuratert mer enn 250 utstillinger
over hele verden.
Har utgitt flere bøker,
deriblant «A Brief History of
Curating» (2008), «Project
Japan: Metabolism Talks»

Simon Castets

Født i Frankrike i 1984, men
bor og arbeider i New York.
Uavhengig kurator.
Tidligere kunstredaktør
av V Magazine. Master i Curatorial Studies på Columbia
University (New York), samt
master i Cultural Manage-

(2011) og «Ai Wei Wei
Speaks» (2011).
Før han begynte å jobbe
på Serpentine i 2006, var
han kurator på Musée d’Art
Moderne de la Ville i Paris.
I 2009 ble Obrist kåret til
den aller mest innflytelsesrike personen i kunstverde-

ment fra Sciences Po (Paris).

Tekstene hans er blitt

utgitt i flere bøker, kataloger og tidsskrift. Tidligere
prosjekter inkluderer blant
annet gruppeutstillingene
«Christmas in July» på Yvon
Lambert, New York, og «Af-

god mulighet til å gjøre masse, lokalt og globalt. Og
det er ikke bare kunstnere vi er interesserte i, men
unge skribenter, arkitekter, filmskapere, musikere,

designere, teknologer, vitenskapsmenn...
– Så dere vil i bunn og grunn bare eie alle de unge talentene fra starten av?
Flere avbrytelser, mobiler som durer, bekjente som
ramler innom. Gjennom støyen aner man en kort
latter fra Obrist.
– Nei. Neinei. Det handler aldri om å eie. Det handler om å dele! Vi deler vår research med resten av verden gjennom ulike prosjekter, men vi deler ikke informasjonen på vår database.
De unge legger også inn sine inspirasjonskilder og
helter, alt fra fotballspilleren Zidane, til filosofen
Nietzsche, og popstjernen Rihanna.
– Linjene mellom inspirasjonskilder er fullstendig
visket ut, sier Obrist.
– Unge i dag inspireres av populærkultur, filosofi, teori ... høy- og lavkultur. Tilgangen til informasjon er enorm. Å ha mentorer er viktigere enn skole.
Jeg tenkte det ville være interessant å spørre de unge
kunstnerne om hvem som inspirerte dem, hvilke
mennesker som har betydd mye for dem. Vi har en
liten plan om å bringe de unge sammen med inspirasjonskildene deres – hvis en ung 89plus-kunstner
får møte sin store helt, kanskje noe kan komme
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til å skje?
Obrist bryter ut i latter.
– Å møte Nietzsche kan dog bli litt vanskelig.
Alle ler høyt.
– Men da fikser vi bare en som snakker med de døde!
Alle ler enda høyere.

EN STOR RØRE. – Det virker som det skjer to ting med

den nye internettvirkeligheten, sier Constance Tenvik (22), en av de få norske kunstnerne som er involvert i 89plus hittil. Hun ble anbefalt av veilederen sin
på Kunstakademiet.
– På en side er det veldig flakkende: Ting skjer raskere og alle er produsenter av bilder og øyeblikk hele
tiden. Sofia Coppola har for eksempel akkurat laget en film om en vennegjeng som nesten ikke føler
at noe har skjedd hvis ikke de har dokumentert det.
Samtidig virker det som folk har behov for tilstedeværelse: Man har lyst til å gå på Vegard Vinges teaterforestillinger og faktisk sitte der i 15 timer.
Constance Tenvik har ett år igjen av bacheloren i
Oslo, og atelieret er fylt til randen med fargerike tankekart, parykker og barnekeyboard. I tillegg til aksjoner og intervensjoner, har performance vært hennes

hoveduttrykksmedium de seneste årene, og Tenvik
forteller at vennene hennes anser henne for å være
«rimelig teatralsk».
– Jeg så et intervju med Madonna der hun snakket
om unge musikere i dag. Hun var kritisk til at de ikke
har gått igjennom den mellomfasen hun selv hadde
før hun ble stor. Hun måtte ta masse drittjobber før
hun kom til de store mulighetene. I dag hopper man
gjerne over den mellomfasen.
– Tror du det at gjør noe med det kollektive tankemønsteret til unge i dag, at man ser så mange a lá
Justin Bieber som hopper rett fra gutterommet, via
Youtube og blir den nye Michael Jackson over natten?
Hun grubler på det.
– En dame jeg møtte på Documenta mente unge
kunstnere er blitt for flinke og ambisiøse. Hun lurte

Flere unge kunstnere bryr seg mer
om dokumentasjonen av kunstverket enn kunstverket i seg selv
Simon Castets kurator og grunnlegger av 89plus

på hvor punken hadde blitt av – hvor er subkulturene,
hvor er de som er de faktiske outsiderne? Nå skal «alle»
være outsidere, uten at noen egentlig er det. Frykten
min med det som skjer nå, er at alt blir en stor suppe.
En performancekunstner som heter Dynasty Handbag mener alt i dag er scrambled eggs – det er jeg forsåvidt enig i.

SVARET. Tilbake i vip-loungen i Basel, må den dynamiske duoen haste videre. En bedre lunsj med blant
andre den norske eventyreren, forleggeren og ihuga
kunstsamleren Erling Kagge, står for tur, og de er allerede veldig sent ute. Hans Ulrich Obrist har maratonmøter foran seg i hele dag, helt til han sover – sannsynligvis med øynene åpne– og begynner på nytt dagen
etter. 89plus er det de kaller en personlig prioriteringssak, noe de selv velger å bruke tiden sin på. Det er en
sann glede å treffe unge talenter når de reiser rundt
i verden.
– Hvorfor svarte du ikke på spørsmålet om du ville
vært tenåring i dag?
Hans Ulrich Obrist begynner så smått å dirre bak
brilleglassene igjen. Den underlige stemningen kommer krypende.

