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VARIERT: Fra utstillingen Heads from Balance, 1999. Olje på 
lerret, 95 x 168 cm

Etter å ha sett Bjørlo-utstillin-
gen på Høvikodden like før 
jul kan jeg ennå kjenne 
ubehaget. Kunstnerens 
estetikk formidler naturens 
skrekkinngytende krefter. 
Inni oss. Rundt oss. Gjennom 
verden. Men der er også en 
viss spirit. Noen av skulptu-
rene er som enorme piercin-

ger og piggkjettinger. Vi 
glemmer heller ikke den 
skingrende stålklokken som 
piner trommehinnene og 
varsler oss om det ukjente.

På ett av maleriene oppda-
ger kvinnen jeg ser utstillin-
gen sammen med et ørlite 
vesen med øyne så mangefa-
settert at det må kalles det 

minste kunstpublikum; et 
insekt har tatt sin siste 
flygetur mot en malt overflate 
som der og da størkner. 

Gulløyet, for det er insek-
tets navn, blir stående og 
stirre verden i hvitøyet 
sekundet for lenge.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no
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Skrivekurs!

Nettbasert kurs:
- Oppstart 21. februar 
- kr. 2295,-
 
Helgekurs i Oslo:
- 17. – 18. mars 
- kr. 1950,-
 

www.eratu.no
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SE VERDEN 
GJENNOM 
TRONSMO

Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør  
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.

BØKER OG TEGNESERIER, 
KR. AUGUSTS GT. 19   PB. 6754   ST. OLAVS PLASS, 
0130 OSLO Telefon 22 99 03 99 Fax 22 11 33 74 
post@tronsmo.no www.tronsmo.no

Torsdag 9. februar kl. 17:00:   
Lansering av Agora – Susan Sontag

Leif Høghaug, Anne Kveim Lie og Kaja Schjerven Mollerin samtaler om  
Sontags forfatterskap og intellektuelle virke. Lett servering. Velkommen!

Kaja S. Mollerin (red.)

Agora 2011 # 2-3
Aschehoug, 270 s., hft., kr. 190,-

Denne utgaven av Agora er viet Susan Sontag (1933-2004). 
Inneholder fem tekster av Sontag selv, akkompagnert av in-
troduksjonstekster, samt ni essays om hennes virke som es-
sayist, kulturteoretiker, politisk aktivist og tenker. Nummeret 
inneholder også bokessays om Peter Sloterdijks «Rage and 
Time» og Fredric Jamesons «Representing Capital», samt de-

batt og bokanmeldelser. Ansvarlig redaktør: Kaja Schjerven Mollerin.

Andrew Feinstein

The Shadow World
HAmish Hamilton, 672 innb., kr. 299,-

Et omfattende og svært skremmende stykke gravejour-
nalistikk om verdens våpenhandel. Forfatteren studerer 
her USAs militærindustri og verdensomspennende våpen-
leveranser, den grandiose våpenhandelen mellom Storbri-
tannia og Saudi-Arabia, og han avslører historien bak BAEs 
kontroversielle våpentransaksjoner i Sør-Afrika, Tanzania 
og Øst-Europa. Og basert både på arkivmateriale og første-
håndsintervjuer med våpenhandlere, viser han hvor sterkt 
sammenvevet mellomstatlige kontrakter er med den ulovlige 
våpenhandelens skyggeverden.

Daniel Dorling

Injustice – Why Social Inequality  
Persists
Policy Press, 403 s., hft., kr. 199,-

Hvorfor består den sosiale ulikheten i velstående land? 
Grunnen er ideologisk, mener samfunnsgeograf Daniel Dor-
ling. Bak skjevfordelingen ligger luftige grunnsetninger, som 
ikke nødvendigvis er sanne, men som spres aktivt og som 
mange tror på: Elitisme er effektivt, eksklusjon er nødven-
dig, fordommer er naturlig, grådighet er bra, og fattigdom er 

uungåelig. Denne boka er en faktaspekket og hardtslående samfunnsanalyse som 
tar opp tråden fra The Spirit Level, og som går til angrep på sentrale myter i vår tid.

Ezra F. Vogel

Deng Xiaoping and the  
Transformation of China
Belknap, 876 s., innb., kr. 299,-
 
Over et tiår med arbeid ligger bak denne boka, som både 
er en biografi over Deng Xiaoping (1904-1997) og en 
monumental historiefortelling om Kinas enorme snu  ope ra-
sjon fra maoisme til økonomisk supermakt. Harvard-profes-
sor Ezra F. Vogel levner ingen tvil om at Deng vil bli stående 

som en av det 20. århundres største statsmenn. Her forklares hvordan han klarte 
å navigere seg fram til inn flytelse under Mao og hvordan han klarte å bli Kinas 
ubestridte leder. Og her forklares hvordan han, til tross for at hans egen 
familie ble rammet av Mao, klarte å sende Kina i en ny retning uten direkte å 
kritisere Mao. Her fortelles også om de politikerne som skapte den nye 
økonomiske politikken under hans velsignelse. Man kan like eller mislike den 
kredibiliteten Vogel gir Deng Xiaoping som statsmann; dette er uansett en 
vesentlig bok for alle som er interessert i Kina.

Jack Kerouac

The Sea is My Brother – The Lost Novel
Penguin Classics, 423 s., innb., kr. 269,-

Ferdigstilt i 1943, og nå, nesten 70 år etter, utkommer Jack 
Kerouacs første roman. Til dels selvbiografisk, basert på Ke-
rouacs dager til sjøs mens han ennå var tidlig i 20-årene, den-
ne romanen gir en pekepinn på det som skulle utvikle seg til 
å bli en av USAs mest originale, moderne og markante forfat-
terstemmer. I tillegg til den svært levende og virkelighetsnæ-
re romanen, er det i denne utgaven også samlet tidlige utkast, 
notater, brev og kommentarer, som til sammen kaster nytt lys 
over den unge, opprørske og svært begavede Jack Kerouac.

MATERIELT: Per Inge Bjørlo arbeider gjerne med gummidekk, glass og rustfritt stål. � FOTO�FRA�BOKA PROSESS: Bjørlo i verkstedhallen.

Noen av 
skulpturene 

er som enorme 
piercinger.


