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Vil snu trenden - henter uttrykk fra reklame og medienes billedspråk 
 

Marius Martinussen er sisteårsstudent ved kunstakademiet i Trondheim, og har allerede blitt vist oppmerksomhet 
fra gallerier og kunstsamlinger. Martinussen vil gi vår samtid et kunstnerisk uttrykk gjennom å bruke media og 
reklamens språk i billedkunsten. De 20 siste årene har kommersielle medier forsynt seg med motiver og stilarter 
fra kunsten og brukt det til å selge produkter eller ideer. Kunstneren, som har vokst opp med bombardementet av 
dette uttrykket, vil snu dette og bruker i sin kunst elementer fra reklame og tegneserier. Han tar i bruk medienes 
sterke farger og mekaniske flater, og lar også dagens arkitektoniske uttrykk blir gjenstand for malerens 
undersøkende blikk. 
 
Marius Martinussen blander hard-edge maleri med elementer av tegneserie og spontant uttrykk. Han veksler 
mellom det rått ekspressive og det følsomt koloristiske. I bildene kombinerer han reklamens sterke farger og 
gråtoneskalaens følsomhet. 
Han valgte maleriet som teknikk for å uttrykke seg på en måte som oppfattes umiddelbart, og fordi han synes det 
er en ”delig følelse” å kommunisere visuelt med ukjente betraktere. Andre uttrykksformer, video, performances og 
installasjoner forteller historier over tid. Maleriet oppfattes umiddelbart og budskapet når fram i et brøkdelen av et 
sekund. Når en kommunikasjon oppstår, er det betrakterens søken innover som gir bildet nye dimensjoner.  
I tillegg til å studere banebrytende moderne maleri, lar Martinussen seg inspirere av undergrunns-tegneserier, 
rock, grafitti, og menneskets trang til å leke. 
Flere av bildene er en kombinasjon av reklamelogoens kjølige, klare og ofte glatte renhet, grafittiens tegnspråk, 
og tegneseriens enkle former. Hans lekende spontanitet og koloristisk sans gjør Martinussen malerier til nettopp 
det han ønsker – et uttrykk for vår tids visuelle puls. 
Kunstneren veksler hele tiden mellom figurativt og abstrakt/nonfigurativt uttrykk. På denne utstillingen vil han med 
noen få unntak vise det siste. 
 



 

 


