P

jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et
genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på.
Hun forteller om hvordan hverdagen som gallerieier i London ser ut, om det å bli
kåret til “Gallery of the year” av The Londonist og hvordan hun ser på sin rolle som

kurator.
Hvordan f inner du nye kunstnere til galleriet ditt? Hva er du ute etter når du skal sette
sammen en ny utstilling?
Jeg gjør først research, snakker med kuratorer, ser utstillinger, besøker studio, leser kunstmagasiner, reiser
på messer og ser etter talent hele tiden. Når jeg oppdager en kunstner jeg føler at er bra og unikt, intervjuer
jeg kunstneren. Jeg er ikke noe flink til å intervjue per se siden jeg føler ganske raskt om de er riktige eller
ikke. Det vil si, jeg følger veldig sterkt min egen intuisjon, deretter finner jeg ut om de unike teknikker, sterke
narrativ og gjennomført arbeid, er godt gjennomtenkt.
Jeg har ikke lyst til å bruke ordet trend hva gjelder kunst. Men jeg har lurer på om du
likevel ser tydelige tendenser?
Det avhenger av hvor i verden man er. Trendene er annerledes. I L.A for eksempel, er trenden helt klart store
abstrakte malerier. I Brussels er det en del konseptuelle arbeider, i London er det litt vanskeligere å definere
da det er mer en hub for alle retninger. Jeg følger ingen trender, så jeg forflytter meg fra skulptur til abstrakt,
til figurativt helt fritt etter hva jeg faller for.
Samarbeider du med andre gallerier, slik som med Shoot Gallery hvor dere begge holdt
utstillingen “Gabinete de Curiosidades” av Daniel Malva?
Ja, jeg holder meg helt åpen til samarbeid og jeg synes det er viktig at kunstnerne mine utstiller hele tiden.
Når jeg har gjort en soloutstilling med en av kunstnerne jeg representer, prøver jeg å hjelpe til med å vise dem
i utlandet, siden det er en stund mellom hver gang jeg kan vise dem her. Neste kunstner jeg representerer er
Martine Poppe som skal ha utstilling på Trafo Kunsthall, noe vi gleder oss veldig til. Det er fantastiske lokaler
for hennes malerier og med en engasjert kurator, Knut Blomstrøm.
Du sier at du vil skape et fokusert miljø for kunstneren som skal stille ut hos deg. Hva
legger du i det?
Kunstnerne jeg representerer blir godt kjent med hverandre og jeg ønsker å skape en slags familie, et trygt
sted. Jeg er der for dem hele tiden i forhold til valg av utstillinger og retninger med kunsten. Jeg er mer
støttende enn kritisk til hva de skaper. Jeg ønsker at de skal ha en frihet og slik kunne skape noe som bare
kommer fra dem. Det vil kanskje føre til noen feilgrep, men som oftest skjer det noe magisk nytt og ekte.
Du sier også at du skal introdusere kunstneren for et internasjonalt publikum. Kommer
det folk fra hele verden for å besøke galleriet ditt?
Ja, jeg har samlere fra Sør Afrika til America. Tyskland, Norge og England etc. Er de i London, kommer de på
besøk, men ofte er jeg så heldig at de stoler på meg og ofte velger fra bilder jeg sender når det er noe jeg tror
vil passe dem.
Kunst er internasjonalt og med alle messene rundt omkring er det vanlig at samlere reiser fra Hong Kong til
Miami til Venice eller Dubai for å se utstillinger. Jeg var i Ethiopia forrige uke for å etablere et samarbeid der
og besøke en av mine mest suksessfulle kunstnere, Dawit Abebe.
Hvordan kan du, i din rolle, utvikle et talent?
Med forventinger, vennskap og tillit. Jeg forventer at mine kunstnere jobber like hardt som meg om jeg skal
vise dem til mine klienter og stå for at jeg anbefaler dem. Jeg gir dem trygghet, håper jeg, og ett sted for dem
å hele tiden eksperimentere og fornye seg på.
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Hvordan ser du på din rolle generelt? Din innflytelse på kunstneren?
Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.
Noen refererer til kuratorer som den nye kunstneren. Hva tenker du om det?
De kan ha stor innflytelse både i den positive og negative retningen. Jeg synes ikke de er den nye kunstneren,
men jeg synes det er fryktelig spennende med en godt kuratert utstilling. Tate Modern viser en utstilling nå
som heter “Conflict, Time, Photography” som var kurert av Simon Baker som er helt utrolig bra. Gode
sammensetn
inger og smarte løsninger.
Fortell oss litt om din bakgrunn?
En nomade, alltid nysgjerrig!
Hvorfor ble du kurator og gallerieier? Og hva vil du si er det mest givende med jobben er?
Jeg pleier å si at jeg studerte litteratur som en bakgrunn for å velge sterke narrative kunstnere, Teater for å
iscenesette utstillingene og Real Estate I New York ”to close the deal”.
Min kreative side er å henge opp utstillinger og putte ulike kunstnere sammen som man kanskje ikke tenkte
ville passe sammen, samt eksperimentere og skape.
Det er utrolig moro å sette sammen en utstilling og jeg klarer ikke gi den biten til andre, med mindre jeg får
flere prosjekter samtidig, da må jeg inkludere andre kuratorer.
Gratulerer med prisen Gallery of the Year 2014 av The Londonist forresten! Har det ført til
en større oppmerksomhet rundt galleriet ditt? I så fall, på hvordan måte?
Jeg tror det hjelper i den gra at samlerne mine stoler mer på og det er jo gøy. Jeg tenker ikke så mye på det,
bare at jeg må gjøre det enda bedre dette året.
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Hva vil du si er forskjellene mellom å drive et galleri i London vs. Oslo?
Jeg er heldig som kan være i London, det er en frihet her og du kan være akkurat hvem du vil være, samtidig
som det er ett større marked. Jeg har lett tilgang til internasjonale samlere her. Norge er ett voksende
marked og har mye bra ny kunst som utvikler seg, spesielt i Oslo og Bergen. Det er spennende å følge med
på.
Hva gjorde du i New York?
Jeg var skuespiller student før jeg flyttet til L.A. Når jeg kom tilbake til NY jobbet jeg med Real Estat på Upper
West side og skrev en kunstblogg.
Er du fornøyd med der du er nå og med hva du har oppnådd med galleriet ditt?
Jeg er utrolig glad og takknemlig for det livet jeg leder. Full av passion:)
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Vanligvis våkner jeg kl.06:50, sjekker eposten min kjapt før jeg tar meg en 6.5 km joggetur. Så sørger jeg for at
guttene mine kommer seg på skolen og om det blir tid, leser jeg avisa mens jeg drikker en kopp med kaffe.
Verdifulle minutter før jeg starter på jobb. Om jeg ikke har det travelt, går jeg til galleriet som tar 40
minutter. På galleriet starter jeg med en til kopp med kaffe og snakker kjapt med assistenten min om hva
agendaen for dagen er. Sånn som i dag, fikk jeg levert kunsten til den norske artisten Sebastian Helling og om
en time kommer direktør for Saatchi Gallry innom for å se på dem. Ellers vil jeg sørge for at jeg er oppdatert
på alt av presse, se til at det er fremgang hos kunstnerne og ha personlig kontakt med samlerne mine.
Om jeg mottar nytt arbeid som jeg tror en av mine klienter vil være interessert i, sender jeg over bilder av det
”ASAP”. Slik som i går kveld, sendte kunstner Dawit Abebe meg bilder av resultatet til utstillingen han skal
holde hos meg i mars. Jeg viste at en av klientene mine i Palm Beach ville være interessert i andre arbeider av
han, så jeg sendte over noen bilder, og heldig for oss, valgte de et av Abebes malerier rett før jeg gikk i seng
kl.23 etter litt mail korrespondanse med informasjon.
Jeg organiserer møter og lunsj med både presse, samlere og artister. Jeg besøker ofte andre studio gjennom
dagen. Litt økonomi hver dag må også gjøres. Assistenten min tar seg av pdf-filer, annonser og web-siden,
som konstant må være oppdatert. I tillegg tar assistenten seg av frakt. Etter kl.18, går jeg enten på nye
åpninger, møter klienter eller artister til middag. Vanligvis gjør jeg dette 3-4 kvelder i uka, de andre kveldene
tilbringer jeg med guttene mine hjemme.

Hva gjør du av andre kulturelle ting på fritiden, bortsett fra å besøke museum og gallerier,
som jeg antar at du gjør en del?
Jeg elsker musikk og reise. Være sammen med barna mine. Vi lager mye mat hjemme og jeg elsker å drikke
god vin med min veldig inspirerende mann som er arkitekt.
Hva inspirere deg personlig?
Overraskelser.
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