Nettomvisning 2009

Karin Bang
Underskog
16 x 20

• Teknikk: Etsning/aquatint
• Karin Bang arbeider monokromt
med et eksotisk landskapsmotiv
• På tvers av horisontlinjen vokser
bregner, busker og andre
eksotiske planter
• Perspektivet er nedenfra og
skrått oppover, og det skaper en
opplevelse av at vi som
betraktere er små dyr i
underskogen som titter opp mot
palmene nede ved stranden
• Fraværet av farge fjerner noe av
den potensielle idyllen ved et
slikt eksotisk motiv
• Perspektivet, som gjør at
bregnene virker enorme, er med
på å bygge opp under en uro
som forsterkes av gråvalørene
• Hva er det som bor i urskogen?

Andreas Bennin
Documented actions

• Teknikk: Foto
• Andreas Bennin har laget et
todimensjonalt verk hvor
kontrasten mellom hva som er i
fokus og hva som forblir ukjent
blir utslagsgivende for innholdet
• Vi ser to grupper med trær
plassert i ytterkant på hver side
• Trestammene og de uttørrede
grenene er i fokus mens bildets
midtparti er fylt med et udefinert
og skremmende mørke
• Hvorfor er det ingen blader eller
andre tegn på liv?
• Kontrasten mellom de lyse,
kvistkledde stammene på hver
side og den mørke alleen som
åpner seg imellom trærne gir
assosiasjoner til fremtidsfrykt,
den brede vei versus smale sti,
eller frykten for det ukjente

Gro Hege Bergan
Ved høylys dag

• Bergan har laget en dynamisk komposisjon
hvor en bebrillet figur med små hornlignende
antenneformer på hodet balanserer i
møtepunktet mellom bildets ulike flater
• Verket ”Ved høylys dag” er inndelt i tre
hovedflater med ulik struktur og fargevalør
• Det monokrome verket blir likevel alt annet
enn kjedelig da figuren, som med sitt ansikt
understreker de tre flatenes møtepunkt, kan
assosieres til avisfoto hvor man skribler på
briller, horn eller bryster for å latterliggjøre
eller ufarliggjøre den avbildede personen
• Samtidig har Bergan med disse elementene
trukket referanser til skriblerier som skjer
ubevisst mens man snakker i telefonen eller
mister konsentrasjonen i en skoletime
• Hva ser du? Hvilke elementer fanger din
oppmerksomhet?

Mari Krokan Berge
Landskap nr. 46 og 47
• Berge er en anerkjent grafiker
som med disse to verkene viser
linjens betydning
• Enkelte verk er interessante
primært gjennom fysisk bruk av
form og farge, eller som i dette
tilfelle i fravær av farge
• Kunst må ikke nødvendigvis
fargelegges eller figurativt
fremstille noe som helst
• Berge bruker strek med energi,
strek i harmoni, en strek som
veksler mellom vertikale og
horisontale påføringer
• De vertikale linjene markerer
brudd med den ellers horisontale
roen som skapes gjennom
glidende streker med jevnt trykk
• Kanskje du kan skimte en sti,
eller hvordan skyggen faller?

Christian Bermudez
The Mammoth and the Bie

• Teknikk: video
• Bermudez har laget en video som gjennom dette
stillbildet har åpenbare maleriske kvaliteter
• Vinterlandskapet, som ikke viser verken isbelagte
vann eller snøkledde fjell, men derimot noe så
uromantisk som et veikryss med boligblokker bak
• Videoverkets maleriske kvaliteter er dermed ikke
knyttet til valg av motiv eller dets referanser, men
gjennom forhold mellom fokus og ufokusert
• Valget av blenderåpning og valg av eksponeringstidspunkt skaper et verk hvor elementene ser ut til å
forsvinne eller oppløses i luften
• Det ligger tett skodde over landskapet som nesten
er så lav at den dekker de halvveis snøkledde
gresstråene langs motorveien
• Disse tekniske grepene kan sammenlignes med
Bennins skogsfoto, men her er det ikke så dystert

Thomasz Boncza-Ozdowski
Organized Chaos

• Teknikk: Polykrom tegning
• Boncza-Ozdowskis verk ”Organized Chaos” er
et eksempel på tegningens gjenvunne status
innen samtidskunstfeltet
• Flere av de toneangivende unge
samtidskunstnere arbeider med tegning, og
Boncza-Ozdowski har her kombinert en grå
strek med enkelte felt fargelagt i grønt og brune
sprutflekker som ser ut til å være kaffe
• Selve tegningen er en helhet som består av
geometriske figurer, særlig sirkler, skrift og
diverse elementer som kan minne om maskin - ,
våpen -, eller andre typer funksjonsbeskrivelser
• Blant mange enkeltelementer er det to som
skiller seg ut – en tegneseriefigur med bøyd
hode og en lukket kiste
• Totalt er det noe fryktinngytende over denne
møysommelige skissen med påskriblet tekst
• Er dette en obskur militær operasjonsplan?
• Likevel er de tilfeldige kaffeflekkene med på å
ufarliggjøre planen – eller hva synes du?

Ingrid Brett
In the heat of the night
120 x 90 cm

• Teknikk: polykromt maleri
• Brett viser med dette abstrakte verket at maleriet er
langt fra dødt
• Hun bruker en kald, pastellfarget farveskala i bunn
med enkelte varme, blodrøde anslag
• Mens enkelte hevder at hvitt ikke skal fremkomme
som annet enn et umalt lerret har Brett gjort et
modig grep ved å bruke denne ”ikke-fargen” aktivt i
brede strøk
• Å se på malerier er en øvelse i fortolkning på
bakgrunn av assosiasjoner som skapes gjennom
fargebruk og gjenkjennelige figurasjoner
• Samtidig er møtet med abstrakte verk en mulighet
til å ”meditere” over form og farge uten åpenbart
innhold i form av figurative elementer
• Prøv å følge penselstrøkene, studer hvordan
kunstneren har beveget seg og arbeidet fysisk med
lerretet for å skape nettopp dette bildet
• Hva slags følelser skaper for eksempel det mørke
feltet som plutselig strømmer ned øverst til
venstre?

Geir Brohjem
Mechanische landschaft I
100 x 80 cm

• Geir Brohjem har skapt et maleri hvor de
horisontale strøkene understreker komposisjonen
• Dette er et verk som både kan beskrives som
abstrakt maleri og som et landskapsmotiv
• Hvis man leser tysk og vektlegger tittelen vil man
automatisk se det som et landskap – samtidig er
det spennende at verket har en dimensjon som
også kan oppleves abstrakt
• Gjennom fargebruk og penselstrøk får vi en følelse
av å se utover et landskap hvor solen nettopp har
gått ned
• Noe av gløden hviler fortsatt over høyden selv om
de mørke penselstrøkene også kan illudere vann
og reflekser fra omgivelsene
• Forholdet mellom den friske, kjølige turkisblå
fargen mot den varme solgule himmelen og det
gråsvarte vannspeilet skaper dynamikk i bildet

Adrian Bugge
kunstsnø
80 x 53 cm

• Teknikk: foto
• Snøen spiller hovedrollen Adrian
Bugges snølandskap, enten som
overveldende mengde eller som
flekkete felt eller nyprodusert sky
• Av Bugges tre verk er dette det mest
maleriske, og har klare fellestrekk
med verket han fikk antatt på
Statens Høstutstilling 2008
• Den idylliske kveldshimmelen lyser
opp skogen og snøen slik at det
klassisk norske trer mildt frem
• Hvis man ikke vet hva kunstsnø er,
eller ikke vektlegger tittelen, vil man
ikke oppdage at dette vi betrakter –
som fremtrer så naturlig, så ekte, at
det egentlig er juks og at den norske
vinteren er høyst ustabil i store deler
av skinasjonen Norge
• Hva betyr dette for nasjonalfølelsen?

Adrian Bugge
Snødeponi
53 x 80 cm

• Teknikk: foto
• Snøen spiller hovedrollen i Adrian Bugges
verk – selv i ”snødeponi” hvor den kun
utgjør små, flekkete felt
• Tittelen kan slik leses som en spøk – er
dette virkelig et snødeponi?
• Det ser ut som om det hadde vært en
fordel med produksjon av kunstsnø selv
her oppe på fjellet
• Er det kun den ironiske tittelen som skiller
Bugges bilder fra hobbyfotografenes?
• Flere faktorer spiller inn i når man skal
fortolke foto som kunstverk
• Mediesamfunnets overflod av foto minsker
forståelsen av denne teknikken som
kunstnerisk verktøy

Adrian Bugge
Snødekke
53 x 80 cm

• Teknikk: foto
• Adrian Bugges snølandskap kjennetegnes
av en tilstedeværende ro, det er som om
alle har tatt fri, som om det er søndag
• ”Snødekke” viser et snøkledd, kvast, rent og
perfekt fjell halvt i skygge, halvt i sol fra
skyfri, knallblå himmel
• Bugge har visualisert påskedrømmen om
det perfekte skiføret som alle skielskende
nordmenn jakter på
• Kan vi likevel skimte en ironi her som i de
andre to verkene?
• Kan det være at dette fjellet ikke er i Norge?
• Likevel, som med mange fotoverk, spør vi
ofte hvorfor – og om – dette er kunst
• Myten om at ”alle” kan ta en bra bilde blir
slik aktualisert også i møte med dette
åpenbart estetiske verket

Marte S. Bæverfjord
Forskyvning
34 x 68 cm

• Den enslige streken har fått fornyet
aktualitet de siste årene gjennom økt
fokus på tradisjonelle teknikker og
utstillinger med fremragende unge
samtidskunstnere som Sofie Berntsen,
Sverre Malling, osv.
• Bæverfjord har brukt streken på et
nitidig vis – motivet ser ut til å illudere
lydbølger eller et geografisk terreng
• Frekvensene skifter veldig i både
retning og tempo, og således skapes
et besnærende, fascinerende mønster
• Tettheten mellom linjene skaper dybde
i landskapet og gir en sterk
tredimensjonal effekt i billedflaten
• Kan du se noe i strekene?
• Hvis man ser godt etter kan man
skjelne en eldre vismann fra et sagn
som er portrettert med fisheyeobjektiv

Anja B. Dahle
Sakte sklir eg ut (hhv. 2 og 3)
50 x 50 cm

• Anja B. Dahle har laget tilsynelatende
humoristiske kvinneskikkelser ved
hjelp av en særegen strek og enkelte
sterkt fargefylte partier
• I tillegg har hun gitt disse karakterene
replikker i uthevede blokkbokstaver
• En bikini og rødmalte negler er
uthevet med rødoransje farge, mens
det andre verket gjentar neglenes
fargebruk og fremhever håret ved
varmgul fargelegging
• Felles for begge er situasjoner hvor
opplevelsen av berøring står sentralt

Therese Ellefsen
The Countdown timer for the execution of Devin Banks
38 x 100 x 4

• Teknikk: installasjon
• Therese Ellingsen har laget et
verk som består av et innrammet
LCD-display med lysende siffer
• Konseptuelle verk karakteriseres
gjennom fokus på innhold framfor
hvordan og hvorvidt kunstneren
har bearbeidet materialene
• Samtidskunsten må ikke være
vakker eller inneha en åpenbar
estetisk verdi – selv om en slik
klokke kan sies å inneha det
• Verkets tittel kan være ledende i
fortolkningen – her ledes vi til å
tro at verket er en klokka som
forteller når Devin skal dø
• Er det kunstnerens innlegg i
kampen mot dødsstraff?
• Eller en kritikk av hvordan mange
lar klokka styre livet?

Marius Ektvedt
Iran #7
68 x 82 cm

• Ektvedt har skapt et ømt portrett
ved hjelp av kamera, komposisjon,
dagslys og et goldt steinlandskap
utendørs
• En ung gutt sitter i trekvart profil
med føttene strakt ut på en
steinblokk mens han støtter seg
med hånden bak ryggen
• Gutten er kledd i joggesko, blå
bukse og skinnjakke
• Ansiktet er vendt mot kamera, men
blikket er likevel innadvendt som
om han tenker på noe annet
• Steinblokkene og bruddsprekkene
mellom de er med på å bryte opp
bildets ro

Kåre Eriksen
u.t.
40 x 50 cm

• Teknikk: maleri
• Kåre Eriksen har malt tverrenden
av to hus med en grå palett
• Husene er bygd rundt forrige
århundreskifte i hvitmalt trepanel
• Den arkitektoniske stilen skaper
assosiasjoner til Sørlandsidyll
eller villaer på vestkanten i Oslo
• Fravær av dagslys, og svake
skygger som faller på huset fra
en disig måne bak skyer skaper
en følelse av at alle sover
• Eller kanskje ikke?
• Selv med bruk av kun en
fargevalør klarer Eriksen å skape
en følelse av varm sommernatt
hvor noen er ute og vandrer
• Hvilken rolle blir vi satt inn i som
betraktere ved å se opp mot
husene i halvmørket?

Kristian Evju
KtoT4kd
22 x 22 cm

• Teknikk: maleri
• Kristian Evju har malt en ung mann som sitter ved
et vindu og drikker fra en kaffekopp
• Verket er malt i fotorealistisk stil
• Fotorealismen har fått flere unge, norske
representanter de siste tiårene, og er ikke
synonymt med Nerdrumskolen selv om enkelte
kunstnere kan ha virket innenfor begge retninger
• Evju behersker denne krevende teknikken med
stor dyktighet, men hva er det han vil fortelle?
• I møte med fotorealistiske verk kan fokus på
teknikk og håndverk stå i veien for billedanalysen
• Et nyttig spørsmål kan være å spørre seg hva
Evju vil oppnå med å bruke denne teknikken
• En kritikk av myten om det ”objektive” foto?
• Hva var det som fanget Evju ved dette motivet?
• Komposisjonen og den unge mannens
innadvendte blikk skaper en nysgjerrighet
• Alle linjer peker inn mot hovedpersonens hode –
hva er det han tenker på?

Pere Galera
Pink whitch
200 x 122 cm

• Teknikk: polykromt maleri
• Pere Galera har malt en rosa kvinnefigur fra
midjen og opp
• Figuren er presentert i trekvart profil uten
verken klær eller hår
• Hun holder en stav med en grå hodeskalle i
høyre hånd mens den venstre hviler på hofta
• Galera er inspirert av en naivistisk stil som
kan minne om afrikanske kult gjennom de
ulike effektene og ansiktets form
• Den rosa kvinnefiguren er malt kraftfullt på
en bakgrunn med forsiktig tegnede figurer i
blått
• Til høyre for kvinnefiguren ser vi et moderne,
tegneserielignede mannshode i profil mens
en sort fugl flyr bort fra oss midt i bildets
øverste del
• Kanskje Galera har malt seg selv som en
sterk og mektig rosa heks?

Marianne Gjengedal
Zygote

• Teknikk: animasjon
• Som nettutstilling er dette et verk som oppleves
kun som stills, og fortolkningen har dette som
utgangspunkt for teksten
• Verket viser to tegnaktige motivelementer på et
brokadelignede, blomstermønstret stoff
• Inn fra bildets venstre side vokser et
blomsterhode som med sin slangelignende
tynne ”tunge” kan minne om kjeften på et dyr
eller en kjøttetende plante
• Øverst ned fra høyre hjørne er det et helt annet
motiv som strekker seg mot blomsterhodet
• Et foster i beigerosa på rødrosa bunn er vendt
mot den kjøttetende planten med kroppen og
navlestrengen som munner ut i noe som skaper
assosiasjoner til morkake
• Hvem er fosterets foreldre? Er ”planten” i
familie eller en trussel?

Astrid Güldenstern
u.t.
50 x 60 cm

• Teknikk: monokromt maleri
• Astrid Güldenstern arbeider som
Kåre Eriksen i gråvalører
• Verket viser en allé med store trær
som i tråd med perspektivbruken
smalner inn mot bildets horisontlinje
• Trærne i forgrunnen med sine tykke
stammer understreker perspektivet
hvor betrakteren ser opp mot trærne
fra et lavt ståsted
• Horisontlinjen understrekes av det
mørke båndet som strekker seg
tvers over bildets øvre del
• Dette øvre feltet kan synes å illudere
skogens bladverk, men når man ser
nærmere er det noe som skurrer,
noe foruroligende i bakgrunnen
• Kanskje horisontlinjen er en hvit mur
istedenfor åpen utsikt mot havet?

Danuta Haremska
Tilslørt rom
13 cm

• Teknikk: skulptur/installasjon
• Danuta Haremska har laget en sort, fjærbekledd,
muffinsform med diagonalrutet base
• Gjennom materialbruk, farge og til dels form kan
man spørre seg om verket også kan ha en
funksjon som hodepryd?
• Haremska har valgt en tittel som derimot spiller
på forholdet mellom stoff og materie
• Hun fokuserer på det rommet som skapes inne i
muffinsformen, og i hvilken grad det kan skimtes
• Er det et slikt delikat, halvt åpent, halvt lukket
rom hun ønsker for seg selv?
• Skulpturen appellerer til vår material - og
formfølelse, og oppleves som et estetisk objekt

Dorthe Herup
Trær
210 x 160 cm

• Teknikk: tekstil
• Herup har vevd et stripete,
pilformet mønster hvor konturene
understrekes i hvitt
• Fargefeltene utheves i blå striper
og henholdsvis gule, grønne og
rødoransje pilformer
• Øverst i hver av de tre pilenes
rotform har Herup presentert et
bladløst tre med fem hvite felt
som til sammen utgjør et kvadrat
hvor grenene strekker seg ut
• Som gjenkjennelige figurative
elementer skaper trærne en
ambivalens i et verk som ved
første blikk kan oppleves som
geometrisk abstraksjon
• Hvorfor har Herup blandet disse
formelementene?
• Er det jordsmonnet som
beskrives gjennom fargede piler?

Kaia Hugin
Nora Dragel
videostill

• Teknikk: videostill
• Kaia Hugin presenterer to videostills
med tekst som diapositivstripe – dvs.
fargebilder på sort bunn à la
umonterte lysbilder
• Det ene bildet viser en skyfri, blå
finværshimmel mens det andre er tatt
nedenfra opp mot et tre hvor en
kvinne med langt hår henger fra en
skummelt spinkel gren etter bena
med armene ned
• Teksten ”Nobody has ever seen any
of Nora Dragell’s pieces” er
umiddelbart humoristisk, men kanskje
den også kan oppleves provokativ
siden den er så ”dum”?
• Samtidskunst spiller ofte en lek med
publikums forventning om at verket er
– eller ivertfall skal være – seriøst

The Hungry Hearts
Lise Dillan
videostill

• Teknikk: videostill
• Verket viser en ung naken kvinne
– eller er det en mann?
• Den avbildede personen er
portrettert fra nesa og ned så
torso danner midtpunktet
• Huden er lysrosa, håret er nesten
sort og langt med krøller, og
hendene som møtes på brystet
er feminine med lilla neglelakk
• Likevel er det noe androgynt over
denne skikkelsen pga av dem
kraftige nesa og det flate brystet
• Dermed kan man gå ut i fra at
dette er en gutt som ønsker å
fremstå som kvinne, eller kanskje
han bare leker med det feminine?
• Verket utfordrer våre forestillinger
om kjønn, og vårt umiddelbare
behov for å sette hverandre i bås

Christina Istad
Hiroshima #2
55 x 80 cm

• Christina Istad har laget et
malerisk verk hvor vertikale linjer i
forskjellige tykkelser utgjør
komposisjonen
• Tyngdepunktet ligger til venstre i
bildet, og dette skaper dynamikk
• Linjene er i ulik tykkelse og farge
• Fargebruken er begrenset i en
skala fra beige, hvitt via blågrått
til brunt og brunsvart
• Noen er transparente mens
andre danner et skarpt skille til
de ved siden av
• Istad skaper assosiasjoner til
lydbånd eller bevegelse i lyd
• Selv om bildet står stille føles det
som om det likevel er i bevegelse

Magna Jenssen
Andemor
30 x 33 cm

• Teknikk: grafikk
• Magna Jenssens tittel ”Andemor”
er meget beskrivende for verket
• Vi ser en and bakfra som
svømmer diagonalt gjennom
bildet fra venstre til høyre med
tre andunger som følger bak
• Foruten de fire endene kan vi
gjennom enkelte tverrgående
streker på siden av endene
skimte bevegelser i vannet samt
vertikale streker som illuderer siv
eller annen vegetasjon
• Jenssens strek er sparsommelig,
men bestemt i utførelsen av
andemors hode som nesten
demonstrativt vender oss ryggen
• Andemor kan slik også være et
bilde på den alltid stressende,
moderne mor fanget i tidsklemma

Tron Kittelsen
Jungelens lov
180 x 148 cm

• Teknikk: maleri
• Kittelsen har laget et abstrakt
verk hvor et grønt slangemønster
dekker en bakgrunn i
modernistisk stil med primært
gule, turkise og røde penselstrøk
• Det grønne mønsteret skaper
assosiasjoner til bakterier eller
sopp som har tatt over for det
som ligger bak
• Slik kan det virke som om
Kittelsen har angrepet et
modernistisk utgangspunkt
• Selv om tittelen gir referanser til
grønn vegetasjon ved ekvator er
det også mulig å lese bildet som
en kommentar til maleriets status
• Er Kittelsen en abstrakt maler
eller er dette verket en kritikk av
det abstrakte maleri?

Jurjan Kuil
Billakkrefleksjonsstudie

•
•
•
•

Jurjan Kuil har satt sammen 24 foto av skylandskap i kontrasterende blå, røde- og turkise fargenyanser
Som helhet skapes en mosaikk hvor man ikke tenker over det underlige ved en burgunderfarget himmel
Kuils valg av tittel understreker ”kunstig” fargebruk – istedenfor å lakkere biler lakkerer han himmelen
Gjennom tittelen gis også en referanse til studier hvor andre samtidskunstnere fotograferer samme
motiv over tid for å dokumentere lysets skiftende natur eller årstidenes gang

Terje Langås
We
57 x 29 cm

• Teknikk: tegning
• Terje Langås har laget et
fascinerende verk av to ungpiker
med sideskill, langt hår, knelang
kjole og cowboyboots
• En tydelig strek risser opp to
identiske skikkelser som speiles
sammen slik at de vender seg fra
hverandre men likevel er ett
• Speilingen gjennom den sorte
streken skaper transparente
skikkelser som gjør at en hodeløs
pike kan skimtes i midten
• Verket kan fortolkes som et
portrett av både tvillinger,
tvillingsjeler og en ungpikes
utvikling av egen identitet
• Hvor skal jeg vende meg? Hvem
vil jeg være – og hvem er jeg?

Inger Lise Libakken
Eksotisk flora
20 cm

• Teknikk: installasjon/skulptur
• Inger Lise Libakken har laget et
smykke bestående av paljetter og
(noe som gir seg ut for å være)
blomsterprydede, polske frimerker
• Ved å benytte bruksgjenstander som
materiale refererer Libakken til en
lang tradisjon av kunstnere – og
spesielt afrikansk gjenbrukskunst
• Slik er valget av polske frimerker
svært interessant
• Er dette materialvalget et uttrykk for
hva Libakken vil formidle?
• Er det en kommentar til bruk av
polske fremmedarbeidere for både
store byggeprosjekter i offentlige
rom så vel som polske arbeideres
innsats for det private norske
oppussingsprosjektet?

Lene Lunde
Matryoskha
Detalj

• Lene Lunde har laget et verk hvor form og
materiale spiller en stor rolle for dets
fortolkning
• Vi ser tre egglignende former i
minskende størrelse fra venstre lagd i et
sølvlignende metall
• Materialet er enten i stand til å reflektere
omgivelsene, eller har et iboende mønster
som skaper illusjonen av refleksjon
• Formen på verket som helhet
underbygger tittelen Matryoskha
• Lunde har, som tittelen beskriver, laget et
verk som spiller på russiske dukker hvor
en stor skjuler mange små
• Men hvorfor har hun laget disse i metall?
Kan det være at dukkene skal speile
betrakteren? At hun ved å lage disse
portretter oss og rollene vi realiserer i
våre liv?

Erlend S. Lysaker
Odelsguten klipper gresset
110 x 115 cm

• Erlend S. Lysaker har laget et fargesterkt motiv i
blått, sjøgrønt, grått og rødrosa
• Bruk av synlig kvadratiske, overdimensjonerte
piksler gir assosiasjoner til dataanimasjon
• Den lille skikkelisen på rosa gressklipper nede i
venstre hjørne skiller seg ut gjennom
formgivningens fravær av svære piksler
• I nedre høyre del av bildet er det en firkant delt i et
sort bånd og et grått, vertikalstripet bånd under
som illuderer husets trepanel
• Kun ved hjelp av to bånd i ulike valører klarer han å
skape en umiddelbar referanse til et bolighus
• Foruten de blå beltene i øverste og nederste kant
av bildet strekker det seg et rosa- og lillamønstret
felt over det nest nederste sjøgrønne
• Det grønne gir opplevelsen av gress mens de
vertikale grå strekene er trestammer og grener
• Dermed må man spørre seg hvorfor bladverket er
farget rosa og lilla? Er dette et uttrykk for sykdom?

Morten Løberg
Død hval II
60 x 70 cm

• Morten Løberg har laget et
drømmeaktig, malerisk foto
• Løberg har brukt et ”pinholekamera”
laget av en ombygd instamatic
• Løberg bruker lange lukkertider på
opptil tyve minutter for å skape
bilder som ”Død hval II”
• En hval ligger fanget mellom
steinene på en langstrakt strand
• Landskapet er holdt i gråtoner hvor
det åpne havet tegner opp
horisontlinja og landet strekker seg
inn fra bildets høyre side
• Selv om det ikke er dagslys skinner
månen sterkt så det skinner i
vannskorpa og på hvalens finner
• Har Løberg kun portrettert en død
hval, eller skal hvalen være et bilde
på noe annet som har strandet?

Veronika Moen
Identitet

• Veronika Moen har laget en
fotocollage ved å sette sammen 9
stueinteriørbilder til et kvadrat
• Hvert enkelt bilde er forskjellig, men
gir gjennom ryddighet og fravær av
personlige objekter inntrykk av å
være meglerbilder
• Boligmeglere benytter stylister som
visualiserer boligdrømmer for å selge
leiligheter og hus
• Moen har klart å nidoble det norske
idealet om en nyoppusset stue – et
ideal som spesielt mange nordmenn
arbeider hardt for å realisere
• Hvorfor er nordmenn så opptatt av
hvordan det ser ut innendørs?
• Gjør vi det for oss selv eller for våre
venner og vår familie?
• Er det et portrett av nordmenns higen
etter harmonisk vellykkethet?

Geir Moseid
Lying figure 2
101 x 76 cm

• Geir Moseid har laget et verk ved å
fotografere et badeværelse
• En avkledd mann sitter i badekaret med
et håndkle over hodet og armene strakt
framfor seg hvilende på badekarkanten
• Bak ham er det et lite vindu uten gardin,
og til høyre en servant
• Bildet virker umiddelbart ganske komisk,
men hva er det som skaper denne
effekten?
• Det komiske aspektet er knyttet til at
mannen i badekaret har dekket til
ansiktet uten grunn
• Vanligvis ville man dekke hodet hvis det
var snakk om en avdød, men det ser ikke
ut til å være tilfelle i dette verket
• Kunstnerens evne til å stille spørsmål er
grunnleggende for opplevelsen av verket

Kari Mølstad
Kind of blue
20 x 45 cm

• Kari Mølstad har laget en blå
glasskulptur i en bringebærlignende
form som ser ut til å smelte
• Verket har en taktil kvalitet som gjør
at man kjenner et veldig behov for å
bruke fingertuppene for å oppleve
verket mer inngående
• Det stiller et spørsmål til persepsjon
av skulptur
• På samme måte som det ble et ideal
å kunne gå rundt hele skulpturer er
det nå et ideal å berøre den
• Verket appellerer til et umulig,
ulovlig, forbudt behov
• Mølstad har i tillegg lånt tittelen fra
Miles Davis’ mest kjente plate
• Mens Davis har en tittel som favner
det melankolske i musikken har
Mølstad brukt tittelen til å beskrive
det fysiske ved en gjenstand

Kari Nordheim
Til jord
117 x 142 cm

• Kari Nordheim har laget et maleri
som både kan leses som
abstrakt og som et landskap
• Verket domineres av et hvitt
midtfelt som strekker seg og
flommer ned fra høyre del av
bildet som en sprutende foss
• Vassdraget omkranses av brune
steiner, drivved og kvister
• På tross av bildets figurative
karakter er det slående friskt uten
tilsnitt til bruk av klisjeer eller
enkle virkemidler
• Tittelen ”Til jord” gir
assosiasjoner til begravelser –
kan vi skimte noe som er dødt?
• Nordheim utfordrer oss med
denne tittelen til å sette fokus på
hva som er skjedd i det området
som oversvømmes

Anna Norwell
Flowers II
90 x 65 cm

• Anna Norwell har malt et bilde i
fotorealistisk stil
• Forgrunnen domineres av en
enorm, rosa blomsterbukett med
langstilkede roser, liljer osv.
• Den store buketten holdes av en
naken mann som strekker den
fram mot oss som betraktere,
men den skygger for hans ansikt
• Vi settes i rollen som mottaker,
og siden vi ikke ser hvem giveren
er har Norwell gitt oss mulighet
til å velge hans identitet
• Hvordan oppleves dette verket
av en heterofil mann – eller en
lesbisk kvinne?
• Selv om ”Flowers II” viser en
avkledd mann med rosa blomster
er det likevel ikke et verk med
seksuelle undertoner – snarere
en presentasjon av avvæpnet ros

Mona Næss
The Ladies’ Salon
4 x 18 x 15 cm

• Teknikk: skulptur/installasjon
• Mona Næss har tidligere arbeidet med
kontekstuell og konseptuell keramikk
• Tidligere verk plasserte keramiske
skulpturer i naturen, mens dette verket
benytter naturmaterialer som hår og
noe som ser ut som dyreekskrementer
• Verket ”The Ladies Salon” består av
hår samlet som en parykk med en
inntørket bit av et udefinert organisk
materiale liggende midt i kronen
• Slik skapes også assosiasjoner til
sekstitallets brødskalker som ble
benyttet for å gi frisyren nødvendig løft
• Er dette en slik antikvarisk brødskalk,
eller er det ekskrementer?
• Uansett hvilke materialer som egentlig
er benyttet har Næss lagd et estetisk,
fascinerende verk som setter i gang
fantasien – og følelsene for det fysiske

Mona Næss
Only the muddy fox lives
5 x 20 x 20 cm

• Teknikk: skulptur/installasjon
• Mona Næss har laget et verk av diverse
materialer primært funnet i naturen –
såkalt ”found objects”
• Verket er hovedsakelig satt sammen av
dyrebein og kvister, men det kan også se
ut som om noe er uorganisk materiale
• Disse enkeltelementene er buet i formen,
og Næss har utnyttet dette til å skape en
rund eller hjertelignende form på tross av
at enkelte bein og gevir stikker ut
• Tittelen ”Only the muddy fox lives” gjør at
man umiddelbart kan tenke at verket er
laget av restene etter en rev
• Kanskje Næss også spiller på ordspråket
”lur som en rev” – og at man ikke kan
unngå å bli skitten – dvs. gjøre noe galt
eller politisk ukorrekt – ved å være til

Cecilie M. Nygren
Hear me Lord where ever you are II
30 x 30

• Teknikk: tegning
• Cecilie M. Nygren er enda et
eksempel på en samtidskunstner
som arbeider med tegning
• Nygren har tegnet røde perler på
en snor som er lagt i i sikksakk
• Snoren er ikke festet sammen i
endene, men viser en åpen
avslutning uten sikring med start
og slutt i hver sitt hjørne øverst til
venstre og høyre
• Likevel fremstår verket som et
kjede, og tittelen ”Hear me Lord
where ever you are II” gir
assosiasjoner til bønn som
religiøs praksis
• Har Nygren intendert at dette er
en lenke med røde og ikke sorte
perler osv. og dermed ikke ser ut
som et katolsk bønnekjede?

Mannfred Oberbauer
Barkoden
76 x 94 cm

• Mannfred Oberbauer har som
Nordheim malt et bilde som både kan
leses som abstrakt og som et
landskapsbilde
• Verket er holdt i hovedsakelig kalde
blå, grå og grønne valører, men
enkelte varmgule og rødoransje
penselstrøk bryter opp de kjølige
vertikale fargefeltene
• Det går en diagonal linje fra nedre
høyre hjørne og innover som gir
assosiasjoner til en skogsvei ved
elvebredden
• Samtidig har Oberbauer brukt en
tittel som går på tvers av dette
• ”Barkode” er navnet på de nye
høyhusene som det har vært stor
strid om, men som nå bygges i
nærheten av den nye Operaen langs
med sjøsiden i Oslo

Tonje Ramstad
Storebror

• Teknikk: skulptur/installasjon
• Tonje Ramstad har laget et verk
som består av seks trebiter satt
sammen til et slags rektangel
• De tre lengste trebitene utgjør
selve rektanglet, mens de kortere
danner forsterkninger og utvider
formen vertikalt
• Det vertikale understrekes
ytterligere ved en diagonal gul linje
som binder sammen de to nest
lengste trebitene i midten
• Igjen må vi spørre oss – hva er
meningen med dette verket?
• Hva er det Ramstad har laget?
• Er det kun en lek med skjevhet og
geometriske form, eller gir hun oss
hint om noe mer i tittelen?
• ”Storebror” indikerer et forhold
mellom noe mindre og noe større

Tammo Rist
Gravity is amixed blessing
75 x 58 x 10 cm

• Tammo Rist deltar med to verk som
understreker det ene verkets tittel og
hører nøye sammen – les begge tekster!
• En oransje sykkel er kraftig deformert
• Setet mangler helt og både rammen,
styret og bakhjulet er kraftig forvridd
• Sykkelen er ikke bare skadet, men
fungerer ikke lenger i tråd med sin
funksjon som transportmiddel
• Spørsmålet hva som skjedde med
syklisten tvinger seg fram – eller hva om
det aldri eksisterte en syklist?
• Skadene på sykkelen er så omfattende
og lite sannsynlige at man blir skeptisk på
om dette faktisk er ”naturlige skader” i
tråd med en sammenstøt
• Det vil være umulig å flytte sykkelen uten
å løfte den – er den eller har den noen
gang fungert som en sykkel?

Tammo Rist
Gravity is amixed blessing
75 x 58 x 10 cm

• Teknikk: Lysbildefilm i lysboks
• Tammo Rist deltar med to verk som
understreker det ene verkets tittel
• Dette verket viser en hoppbakke sett
nedenfra rett ved avsatsen, akkurat der
hvor hopperen svever
• Hoppbakken er fotografert på en skyfri
finværsdag med blå himmel
• Hoppet danner en dynamisk bue inn fra
høyre side mot bildets sentrum
• Hoppets form og det norske flagget, som
henger slakt ned langs stanga på toppen,
gir assosiasjoner til Holmenkollen
• Er dette et portrett av et nasjonalt
symbol– Oslos mest besøkte
turistattraksjon – som nå er borte?
• Hvis vi derimot ser nøye etter kan vi
skimte en hvit sykkel på vei ned hoppet –
en sykkel identisk med den deformerte!

Arne Samuelsen
Skogen konge
62 x 76 cm

• Arne Samuelsen har malt et stående bilde
av en naken ung mann med elghode
• Den nakne mannen poserer som Berninis
David i Firenze, med tyngdepunktet på den
ene hofta mens armen hviler bak nakken
• Posituren er utstudert selvbevisst
• Er dette er portrett av en kvinnebedårer?
• Eller en homofil forfører?
• Opplevelsen av verket skapes hos
betrakter, og fortolkningen av dette
påvirkes av betrakterens seksuelle legning
• Hvordan vil dette oppleves av en lesbisk
kvinne for eksempel?
• Vil ”Skogens Konge” miste sin komiske
dimensjon i møte med homofile
betraktere?
• Samuelsen har portrettert en ung person
som prøver å ikle seg rollen som Skogens
– eller byens konge

Ulla Schildt
Three Windows
15 x 15 cm

•
•
•
•
•
•

Ulla Schildt har laget en serie på tre fotografier som viser belyste vinduer sett utenfra
Ute er det helt mørkt slik at hvert interiør og person der inne trer klart frem i et henholdsvis grønt, gult og rødt lys
Presentasjonen og personens positur gir en følelse av ensomhet – det ser ikke ut til å være noen andre hjemme
Vi får følelsen av at ingen har vært på besøk nylig, eller vil komme i nær fremtid
”Three Windows” kan leses som en kommentar til byens økende gruppe som bor alene – og byens ensomhet
Er vi selv ensomme – eller evner vi å bry oss med en ensom nabo?

Tine Semb
Evolution of the hanging beak
350 x 125 cm

• Tine Semb har malt på en monumental treplate
• Motivet er på vei ut av venstre del av billedflaten
• Gjennom materialbruk og tegneseriestil skapes
assosiasjoner til samtidskunstneren Eivind Blaker
• Verket domineres av forholdet mellom umalt
trestruktur og grønnhvite sirkler på bildets venstre
side som kan minne om mønster fra sekstitallet
• Under denne bakterieformede boblen er det en
fallende rekke med brune dråpeformer som
vekker assosiasjoner til pingviner
• Tittelen referer til utviklingen av et fantasidyr med
nebb – et pingvinlignende vesen?
• Bildets høyre del er derimot i en slags oppløsning
hvor rødbrune bølger fra høyre skvetter turkist
skum utover og ned på en hvit- og turkisstripet
målskive i midten nederst
• Semb demonstrerer nyskapende formforståelse i
et humoristisk og lekent monumentalmaleri
• Forholdet mellom malt- og umalt treflate er utsøkt
og forfriskende utført

Marianne D. Solhaugstrand
California Goldenhair & California Poolboy
90 x 125 cm

• Solhaugstrand har malt portretter av
unge gutter med transparente farger
• Det ser ut som akvarellfarger for å
understreke den estetiske overflaten
hvor hud har en fremtredende rolle
• Portrettene kan tenkes å ha
familiefotografier som utg.pkt., men
noe gjør at man som betrakter føler
seg satt i rollen som eldre kikker
• Konteksten med h.h.v. badebasseng
og en hundevalp med store øyne
forsterker opplevelsen av å kikke på
en uskyldig person som ikke er
bevisst rollen som seksuelt objekt, og
det understreker vårt ubehag
• Perspektivet, hvor de nakne kroppene
fyller billedflaten, og fraværet av klær
samt rødfargens utheving av
brystvortene gjør at blikket trekkes
mot kropp, kjøtt, hud, og ikke ansikter

Ingeborg Stana
Going nowhere
90 x 120 cm

• Ingeborg Stana har malt 36 ulike,
liggende skylandskap satt sammen i et
mosaikkrektangel
• Hvert enkelt bilde er malt i nyanser som
strekker seg fra lys strågul via lyseblå,
beige og gråblå til mørkebrunt
• Sammensetningen er en estetisk
kombinasjon av kontraster og glidende
overganger i form og farge
• Likevel er det vanskelig å vurdere
verket uten å spørre seg hvorfor Stana
maler så mange himler?
• Hvorfor male flere enn en?
• Hva er det Stana oppnår ved å skape
en himmelmosaikk?
• Uten gjentakelsen, nyansene og
kontrastene ville verket manglet fokus
på skiftende omstendigheter
• Stana bruker himmelen som uttrykk for
fremtiden – hva skjer videre?

Tone B. Størseth
Citystory2A

• Tone B. Størseth har laget to verk som også er ett i henholdsvis foto av et hus og en rød strektegning
• Mens det ene verket viser utsiden av et hus med uregjerlig ledningsnett i sort hvitt er det andre verket
rent hvitt med kun noen røde linjer som trekker seg diagonalt fra øvre høyre mot nedre venstre hjørne
• Den geniale sammenhengen mellom disse to er ledningenes form som speiles i tegningens røde linjer

Kristin Sæterdal
Kaboom 2
120 x 140 cm

• Kristin Sæterdal har vevd et rødoransje
landskap hvor sentrum er lysguloransje
mens fargen mørkner ut mot billedkanten
• Dette, kombinert med mørke felter spredd
utover billedflaten, visualiserer en nylig
opplevd eksplosjon hvor steiner og
partikler er i full fart
• Er det et portrett av Big Bang?
• Eller hentyder tittelen ”Kaboom 2” på en
eksplosjonsfilm, som er mye dårligere en
den første Kaboom-filmen, og slik sett
ironiserer over filmindustrien?
• Tittelen kan også henvise til en enorm
eksplosjon vi ennå ikke har sett
• Bruken av rødoransje farge gir likevel mer
følelse av lava enn en kjernefysisk
eksplosjon, og tittelen gir overveiende
komiske assosiasjoner

Astri Tonoian
Surface

• Astri Tonoian har lagd et verk
hvor bildets øvre halvdel
domineres av en flodhest som
ser ut til å drive i vann
• Nedre halvdel viser en svak
refleksjon av flodhesten, men det
er likevel ikke totalt
overbevisende som vannflate
• Det kan se ut som om Tonoians
flodhest flyter på en metallflate
• Som vi her tok utgangspunkt i
materialet for å undersøke
hvilken overflate flodhesten hviler
i har Tonoian bekreftet dette
aspektets betydning gjennom
valg av tittel
• Tittelen ”Surface” er entydig og
legger fokus på overflaten

Ellen G. Torstensen
Woodscreen III
120 x 120 cm

• Teknikk: akrylmaleri
• Ellen G. Torstensen har laget et verk
hvor flaten er inndelt i fire horisontale
bånd brutt av firkantlignende former
• Det øverste båndet er gull- og
bronsefarget gyldenbrunt mens de
tre nederste er mørkgrå og hvite
• De sorte firkantformene bryter opp
overgangen mellom de ulike
båndene, og skaper en referanse til
modernistiske verk hvor geometriske
former sto sentralt
• Torstensens vektlegging av den
todimensjonale flaten utfordrer oss
som betraktere – er dette et abstrakt
verk eller er det til dels figurasjoner?
• Tittelen refererer til materialet tre, og
betyr skjerm, gitter eller filter

Ann Kristin Aas
Not blowing in the wind
9 x 8 cm

• Teknikk: installasjon/skulptur
• Ann Kristin Aas har lagd et verk som
består av et vintage smykkeskrin hvor
det hviler et inntørket blad som igjen
ligger på en buet stålform
• Det inntørkede bladet er festet i stålet
som ser ut til å speile bladet
• Hvorfor har Aas gjort seg bryet med å
presentere et blad som smykke?
• Er dette et blad som har en spesiell
mening for Aas – er det en slags
firkløver – et lykkeblad?
• I oppveksten har mange deltatt i
pressing av løv for å lage kort eller
bokmerker, mens dette er den strake
motsetning ved å fremheve formen
bladet får etter at det er dødt
• Aas har laget et utsøkt verk som
kombinerer konseptualismens fokus på
innhold med håndverk, form, farge og
materialforståelse

Bente Louise Aas
Endeholdeplass
16 x 22 cm

• Bente Louise Aas har malt et lite
landskap med rød solnedgangshimmel
• Et gatelys strekker seg oppover langs
bildets venstre side mens et fjell hviler
rolig langt bak
• Aas demonstrerer en skarp kontrast
mellom klassiske billedelementer som
solnedgang over fjellet og lite idylliske
elementer som gatelys
• Hvorfor denne blandingen?
• Likevel er det nettopp dette som gjør
verket interessant
• Aas viser ikke drømmen om det naturlige
livet hvor vi vender tilbake til naturen
• hun viser oss harmoni i kulturlandskapet
uten spenning mellom fjell og by – hvor
lyktestolpen er like ”naturlig” som fjellet
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