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ENSOMHET I MASSENE
Den unge fotokunstneren Bare Bjarne
stiller nå ut fotografier fra ett års reise
alene.
TONJE SKJERVOLD

KUNST
http://www.dn.no/d2/kunst/article1543212.ece

ANNONSE
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- I fotografiene mine
ønsker jeg å vise den
roen som finnes i
urbane miljøer og
ensomhet i massene.
Utstillingen min viser
frem 10 fotografier
fra ett års reise alene
der jeg har bodd i
Japan, Korea, Kina
og New York,
forteller 23 år gamle
fotokunstneren Bare
Bjarne til D2.no.

FLERE ARTIKLER

Den nye
norgeshistorien
Sex for likestilling
Forhastet
arkitektur-atlas
ANNONSE

Lørdag åpner han utstillingen What Goes Around, Comes
Around sammen med Elenor Martinsen (maleri) på Galleri
Elenor.

Fotokunstner Bare Bjarne har reist rundt det siste året for å fotografere.

Fotografiet Seoul Shoes fra T-banen i Seoul.

Bjarne har tidligere deltatt på utstillinger i Amsterdam og San
Fransisco, og hadde også et fotografi med på årets Høstutstilling
som ble solgt allerede på åpningsdagen. Bjarne forteller at han
tidligere jobbet mest med portretter, men nå har latt seg påvirke
http://www.dn.no/d2/kunst/article1543212.ece
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av japansk foto, etter å ha bodd i Japan det siste året.
- Japanere er veldig selvutforskende når de dokumenterer, og
fanger opp mye av egne tanker og følelser i fotografiene sine.
Dette har jeg latt meg inspirere av, og bildene på utstillingen
viser derfor mye av min sinnstilstand når jeg har vært ute og reist
alene, forteller Bjarne.

- Jeg tar bilder fordi jeg er glad i å legge merke til små, fine og banale ting
rundt meg, sier Bjarne.

Den unge fotografen understreker at fotokunsten hans også har
et element av samfunnskritikk i seg.
- Jeg fokuserer på samtidskultur i urbane miljøer i fotografiene
mine, og ønsker å formidle noe om hvor sinnssyk og gal denne
verdenen er på vei til å bli. Det er på tide at folk stopper opp og
ser seg rundt snart og setter litt pris på ting igjen. De små
tingene er viktige og fine, sier Bjarne.

Bare Bjarne ønsker i sine fotografier å vise den roen som finnes i urbane
miljøer og ensomheten i massene.

http://www.dn.no/d2/kunst/article1543212.ece
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Utstillingen What Goes Around, Comes Around står fra 22. november til 21.
desember.

FLERE ARTIKLER

Hvilken stamme
tilhører du?
SISTE FRA D2
Bli din egen Rolexdesigner

Blå, rød eller gul-skive på
Rolex'en din? Her er
tjenesten som lar deg
bestemme designet selv.

Ensomhet i massene

KOMMENTARER

MEST LEST D2
Hvilken stamme
tilhører du?

TIPS EN VENN OM DENNE ARTIKKELEN
Til e-postadresse

Din e-postadresse

Legg ved en kommentar

Slik bor de superrike
Blodbad i Londons
shoppinggater

Kraftpakke i ekte bambus
TEST: Miljøeffekten til
bambus-pc-en kan
diskuteres, men den er et
skikkelig arbeidsjern i liten
innpakning.

Send tips

Bli din egen Rolexdesigner

ABONNÉR PÅ VÅRT GRATIS NYHETSBREV
Din e-postadresse

Mentalt konkurs

Start nyhetsbrev

Stopp nyhetsbrev

Fyrstikk-kalender

Slik juleshopper vi i
krisen

Finanskrisen bidrar til at
noen får råflotte julegaver,
mens andre strykes fra
gavelisten. Her er
vinnerne.

Hvilken stamme tilhører
du?

Vis Ari Versluis og Ellie
Uyttenbroek klærne dine, og
de viser deg hvem du er.

Storebror ser tyven

TEST: Nye rimelige
kameraer gir deg varsling og
nettvideo av
innbruddstyven.

Slik bor de superrike

Både keiser Napoleon og
Solkongen, Ludvig XIV, er
inspirasjonskilder når
http://www.dn.no/d2/kunst/article1543212.ece
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hjemmene skal innredes.

Sjefredaktør/Adm.dir: Svein-Thore Gran | Redaktør: Ole-Morten Fadnes | Markedsdirektør: Sven Erik Brunvoll | Teknisk ansvarlig: NHST IT-avdelingen
Redaksjonssjef D2: Anna B. Jenssen
Annonseinformasjon: D2 magasin | D2.no
DN nye medier AS | Grev Wedels plass 9, Postboks 1182 Sentrum, 0107 Oslo
Kontakt redaksjonen i DN.no: 22 00 11 90 | Sentralbord: 22 00 10 00

http://www.dn.no/d2/kunst/article1543212.ece

Side 5 av 5

