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…men i alle fall 50%. Da Galleri Elenor feiret seg selv som 10-åring med en utstilling der matmor selv,
Elenor Martinsen, inviterte Bjarne Bare til å akkompagnere henne med et utvalg fotografier.
Mange velkledde begynte lørdagen her, etter at underskogmaskineriet hadde propellert dette opp på
event-nivå. Greit det. Bjarne er en smukk ung flanør med Oslo-cred og et slør av vagabond-romantikk
hengende over sitt unge kunstnerskap. Men var også yngste fotokunstner på Høstutstillingen i år, med et
helt topp bilde av orientalske skolejenter. Hype to believe in, altså. Fine ting på Galleri Elenor også, stikk
innom og ta en titt.
Og man skal ikke gjøre narr, men jeg kan ikke la være å påpeke at jeg gjerne skulle ha gjengitt hele
flyer-teksten til Elenors egne verker som kroneksempler på hvor vrient det er å beskrive maleri med ord.
Ikke det at det er noe i veien med bildene, og jeg forstår at de er lett salgbare til institusjoner av ymse
karakter. Men ærlig talt! Ha meg unnskyldt, det er helt all righte bilder, altså, men smak på dette: “…
serien med bilder tar en med på en metaforisk reise samtidig med at den unike overflaten i bildene gir et
taktilt og sensuelt preg”.
Oh la la, hvor mange banaliteter og moteord kan røres sammen uten at Sylfest Lomheim går til sivilt
søksmål? Alltid gøy med en utfordrer til sportsjournalistene. Unnskyld igjen, det er ikke lett. Og vi skal
ikke peke nese, men om dere stikker opp for å titte på bildene til Bjarne, unn dere en kikk i blekka til
Elenor også. Og på bildene da.
Utstillingen står fra 22. november til 21. desember

Se bildene fra vernissagen her (fotograf, Sindre Grønli):
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