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Jonathan Hobin me-
ner at mørke sider      
er en naturlig del av 
barndommen. Nå 
stiller den omdisku-
terte fotokunstneren 
ut i Kunsthall Gren-
land. 
CHARLOTTE NAGELL
charlotte.nagell@pd.no

930 66 056

– Jeg hadde ikke forventet at 
bildene mine skulle oppleves 
så kontroversielle. Jeg ventet 
ikke at folk skulle frike ut fordi 
jeg bruker barn som aktører. 
For meg var det helt naturlig, 
sier Jonathan Hobin. 

Den canadiske kunstneren er 
i Porsgrunn for å være til stede 
når utstillingen hans åpner i 
Kunsthall Grenland i dag. 

– Lek er et verktøy barn bru-
ker til å bearbeide og forstå ver-
den. De omformulerer det de 
observerer til lek og er avhengi-
ge av den fysiske og taktile til-
nærmingen. På 50-tallet lekte 
man cowboy og indianer. I dag 
bruker barn inntrykkene de får 
gjennom media og avisforsider.  
Derfor er det ikke overraskende 
at barn konstruerer leker hvor 
de for eksempel later som de 
dreper hverandre, sier kunst-
neren. 

Fra barnerommet
Dette er første gang den ver-
denskjente og omdiskuterte fo-
tografen stiller ut i Skandina-
via. 

Utstillingen i kunsthallen be-
står av 17 fotograier fra serien 
«In The Playroom», som har 
turnert verden over og vært 
gjenstand for en rekke presse-
oppslag. Her iscenesetter han 
politiske og sosiale situasjoner  
på barnerom. 

I tillegg vises 16 bilder og en 
video fra det ferske prosjektet 
«Cry Babies». Tom Hovinbøle 
er kurator for utstillingen. 

– Voksne folk har et roman-
tisk forhold til hva barndom-
men innebærer. Vi lever i en 
mørk verden, men vil ikke at 
barna skal oppleve den sånn. 
Min teori er at det er årsaken til 
at vi ser barndommen med ro-
senrøde briller, forklarer Hobin. 

Tilfeldig telefon
Selv vokste Jonathan opp i en 
religiøs familie i den canadiske 
hovedstaden Ottawa. Han ville 
opprinnelige bli zoolog, men 
ombestemte seg i siste øyeblikk 
og gikk for drømmen om å stu-
dere fotograi. 

Deretter begynte han å desig-
ne scenograi for ilm, men tok 
bilder på si som en form for 
kunstnerisk utblåsning. 

– Filmindustrien høres kan-
skje ut som et kreativt sted å 
jobbe, men det handler hele ti-
den om økonomiske kompro-
misser. Da ilmindustrien i Ca-
nada ikk en knekk i 2009, ring-
te tilfeldigvis en gallerist. Hun 

hadde hørt at jeg tok gode bil-
der, men ikke hadde stilt ut på 
lang tid. Samarbeidet ble en 
suksess. 

For alltid
Terrorangrepet 9/11 var ut-
gangspunktet for «In The Play-
room»- serien som gjorde Ho-
bin verdenskjent.  

– I 2001 gikk jeg på skolen. Vi 
satt og så lyene styrte på repe-
tisjon. Det skapte bilder vi aldri 
vil kunne lykte fra. Et barn 
som ser det samme i dag, vil 
heller ikke unnslippe dem, for-
klarer kunstneren. 

Fikk dødstrusler
Bildet av de to guttene som le-
ker 11. september, eller iscene-
settelser av de kjente mediebil-
dene fra Abu Ghrabis tortursce-
ner, har altså ført til blandede 
følelser blant publikum og kri-
tikere.

– Jeg var sjokkert da jeg ikk 
hatmail og dødstrusler. Folk 
hevdet at jeg ødela barna for 
alltid ved å portrettere dem på 
en slik måte. Det føles ukom-
fortabelt når vi blir konfrontert 
med at barn opplever de sam-
me grusomhetene i verden som 
vi gjør, men vi kan ikke skjerme 
dem fra virkelighetens hendel-
ser, sier fotografen. 

Ideen om barndommen
Når folk hevder at han ikke bur-
de portrettere barndommen på 
en slik måte, spør fotografen 
alltid om deres egen barndom 
bare var enkel. 

– Da er som regel svaret nei, 
moren min døde ung eller jeg 
var mye syk som barn, men alle 
andres barndom var tilsynela-
tende in. Vi ønsker å bevare 
forestillingen om at barndom-
men er enkel og problemfri, 
men det er en illusjon. 

Til den første serien hentet 
Hobin inn barn gjennom et mo-
dellbyrå. Foreldrene var selv-
sagt involverte, og hensikten 
ble nøye diskutert. Ingen ikk 
betalt. 

Da han begynte på «Cry 
Babies»-prosjektet, var sukses-
sen allerede et faktum, og Ho-
bin opplevde å bli kontaktet av 
mennesker som ønsket å vise 
sider av barndommen som ikke 
er perfekte. Han gjorde også re-
search og fant historier som be-
rørte. 

– I motsetning til bildene fra 
den første serien, som nærmest 
er globale og viser en sekundær 
efekt på barndom, ville jeg 
med «Cry Babies» vise hva som 
påvirker barn direkte, og jeg 
maler med brede strøk. 

Nær hjertet
Portrettene berører temaer som 
rasestereotypier, kjønnsidenti-
tet, seksuelle overgrep i kirken, 
barnesoldater og ofer for krig 
og mental og fysisk sykdom. 
Barna i denne serien har selv 
erfart problemstillingene. 

– Fotograiene er satt 
sammen i par og er rammet inn 

Avromantiser

OMSTRIDT: Fotokunstner 
Jonathan Hobin kommer med «In 
The Playroom» og «Cry Babies» 
til Kunsthall Grenland. 

KOMPLEKSE BILDER: Tom Hovinbøle er kurator for Jonathan 
Hobins utstilling i Kunsthall Grenland. Den åpner lørdag. 

Kurator Tom Hovinbøle 
tror Jonathan Hobin står 
foran et internasjonalt 
gjennombrudd med «Cry 
Babies». 

CHARLOTTE NAGELL
charlotte.nagell@pd.no

930 66 056

Kunsthall Grenlands samar-
beid med Forum Box i Helsin-
ki er årsaken til at den cana-
diske fotokunstneren nå stil-
ler ut i Porsgrunn. 

– Jeg ble tipset om Jonathan 
Hobin i forbindelse med at 
han skulle stille ut på en stor 
festival for politisk ilm- og fo-
tokunst i Finland. Jeg sjekket 
ut arbeidene hans og syntes 
han var veldig interessant. 
Foreløpig er Jonathan et 
ukjent navn for de leste i Nor-
ge, men begynner å bli aner-
kjent internasjonalt, forteller 
Hovinbøle. 

God erstatter
Fordi Kunsthall Grenland mis-
tet tilskudd fra Kulturrådet, 
måtte de kaste seg rundt  og 
gjøre endringer i utstillings-
programmet for 2015. Hobin 
glir lett inn i kategorien super-
reserve. 

– Forum Box sa at vi kunne 
få Hobins bilder fra Finland 
hvis vi hentet dem selv, og for 
oss var det en unik mulighet 
til å organisere en utstilling på 
sparket, som fylte opp et tom-
rom i kalenderen. 

Første gang
Kuratoren kontaktet Hobin 
som umiddelbart sa seg inter-
essert i å stille ut i Porsgrunn. 
Foruten bilder fra «In The 
Playroom», sendte kunstne-
ren også bilder og video fra 
den ferske «Cry Babies»- seri-
en. 

– Det er første gang den vi-
ses i sin helhet. Vi ikk trykt 

opp bildene her, og nå har fo-
tograiene inntatt rommet på 
en veldig god måte. 

Dyktig teknisk
Utstillingsåpningen lørdag 
ledsages av en samtale med 
kunstneren. 

Hovinbøle tror at problem-
stillingene utstillingen berø-
rer vil trefe elever i ungdoms-
skolen og den videregående 
skole. Skoleklasser har allere-
de meldt sin ankomst neste 
uke. Ønsker folk guiding, er 
det alltid ansatte til stede. 

– Det er kult å stille ut en 
kunstner som har et solid fun-
dament for det han holder på 
med. Hobin leverer ingen en-
tydig kritikk, men serverer en 
mer subtil og kompleks fram-
stilling av verden. 

Det mener Hovinbøle fører 
til at man kan fabulere mye 
omkring Hobins bilder. 

– Dessuten er bildene fan-
tastisk godt utført teknisk 
sett, og det er deilig å oppleve 
en fotograf som behersker for-
matet sitt godt på alle måter, 
understreker kuratoren. 

Ta standpunkt
Kunsthall Grenland er som 
kjent en institusjon for sam-
tidskunst. Derfor ønsker de å 
presentere utstillinger som 
forteller noe om tiden vi lever 
i. 
– Hobin har blitt oppfattet 
som kontroversiell, men det 
er ikke noe poeng i seg selv. 
Bildene hans tvinger oss til å 
forholde oss til våre egne 
holdninger, forestillinger og 
politiske, kulturelle og sosiale 
standpunkter. Det er en av 
grunnene til at vi holder på 
med akkurat det vi gjør. Det er 
derfor vi viser samtidskunst. 
For å tvinge folk til å ta et 
standpunkt i forhold til omgi-
velsene. 

– Hobin er en 
kunstner på vei opp 

for å likne såkalt «locket photo-
grahy». Det vil si bildene som 
man har inne i medaljonger 
rundt halsen og bare deler med 
nære og kjære personer man fø-
ler deg trygg sammen med. 

De er private, kanskje også 
hemmelige. 

– Når du vokser opp, opple-
ver du som barn noen ganger 
ting som har innvirkning på deg 
resten av livet. Som deinerer 
deg selv om du ønsker å kvitte 
deg med dem. Derfor vil jeg at 
disse bildene skal likne dem du 
har nær hjertet. 
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