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Deltagere i forskergruppen Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Sørøst-
Norge viste arbeider i Galleri Backer under Forskingsdagene 2020. Forskingsdagene er 
en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd. Målsettingen for festivalen er å 
blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning og formidle hva forskningen 
og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv. Dette er den tredje katalogen som 
forskergruppen for kunstnerisk gir ut. I år var disse 13 deltagerne representert:

ANNE SOLBERG
JOANNA MAGIERECKA
HILDE HONERUD
ARVE AMSRUD
ANN-MARI NILSEN ARNEBERG
PER OLA JUUSOLA
ANN HEGE LORVIK WATERHOUSE
JADWIGA BLASZCZYK-PODOWSKA
TOLLEF THORSNES
LINE SANNE I SAMARBEID MED MARIT SILSAND

Årets gruppeutstilling har en bred tematisk tilnærming til undersøkende, estetiske 
praksiser som vedrører kunstens betydning for utforskning og meningsskaping i våre 
daglige liv. Fellesnevneren for arbeidene som er vist i denne utstillingen kretser rundt 
samtidens globale utfordringer, og hvordan kunst kan kommunisere og reflektere 
over disse. Utstillingen søker ikke å finne konkrete svar, men heller åpne opp og gi 
betrakterne et rom for refleksjon. Under utstillingen ble det gjennomført en seminardag. 
Kunstnerne fikk presentere sine arbeider etterfulgt av respons og dialog som ble ledet 
av daglig leder Tina Riby Hanssen og kunstformidler Ellen Rishovd Karlowich, begge 
fra Vestfold Kunstsenter. Under seminardagen, og i etterkant, fikk deltagerne mulighet 
til å reflektere over og skrive eksplisitte refleksjoner om sitt kunstprosjekt, tekster som 
inngår i denne katalogen. I tilknytning til seminardagen gjennomførte Arve Amsrud en 
musikalsk performance, hvor han vektla fellessang i en utfordrende tid. 

I tillegg bidro musikerne Pål Runsjø og Olav Bødtker-Ness med musikalsk innslag, 
Du ska itte trø i graset; musikk og bærekraft på USN. Konserten skjedde i etterkant av 
et foredrag som inngikk i prosjektet, Kunsten og livet: Kunstens moralske dimensjon 
og hvordan kultur kan gjøre oss lykkeligere av Kjetil Røed. Galleri Backer er et 
profesjonsrettet laboratorium, med fokus på kunstfaglig formidling og skapende, 
utøvende arbeid. Samtidig knyttes arbeidet opp mot utvikling av HIU og Institutt for 
estetiske fag, rettet mot overordnede mål og læringsutbytte på både Barnehage- og 
Grunnskolelærerutdanningene.
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The animal strikes back. The viral bat  
  

The animal strikes back er et triptych i 
svart porselen med innfelt hvitt porselen. 
Det er tre svarte tavler, hver 35*35 
cm, ca. 3 mm tykke. De er håndbygde 
og uglasserte, brent på 1250 grader i 
elektrisk ovn. Porselen brennes så høyt at 
det sintrer og blir delvis gjennomskinnelig 
der det er tynt nok. Materialet krymper 
omtrent 12% i løpet av tørking og 
brenning. Kvadratiske flater over en viss 
størrelse er kjent for å få særlig store 
spenninger gjennom denne prosessen. I 
dette triptyket har slike spenninger ført til 
at tavlene bølger i kantene, og at det er 
tilløp til sprekker noen steder i overflaten. 

Porselensarbeidene har et kunstnerisk 
uttrykk som målsetting. Men materialet 
porselen er krevende, og det er umulig 
å få til noe som helst uten å arbeide 
på materialets premisser. Tavlene er 
laget med en spesiell teknikk, som har 
avgjørende betydning for uttrykket. 
Intarsia-feltene består av svart og hvit 
leire. I utgangspunktet var det to like 
store deler leire som jeg limte sammen 
med slikker og deretter knadde og vridde, 
hele tiden formet som et rektangulært 
parallelliped. Fra dette skjærer jeg tynne 
skiver, som får ulike svart / hvite former 
og figurer. Jeg kan ikke på forhånd 

bestemme hva slags figurer som skal 
kommer fram. Forsøk på å kontrollere 
dette, eller å gjenta det, har til nå ikke 
lykkes. Det betyr at hvis en tavle går i 
stykker i prosessen, er den tapt.

Jeg har bestemt meg for å bruke de 
formene som oppstår, uansett hvordan 
de blir, men jeg har full kontroll over 
hvordan de kombineres og hvordan 
de felles inn i leirtavla. Jeg har laget 
meg et sett «regler», komposisjon og 
sammensetning, som går igjen i alle 
tavlene. Triptyket har derfor blitt en 
helhet som består av tre atskilte tavler. 
Denne arbeidsmåten har mye til 
felles med improvisasjon i jazzmusikk. 
Musikerne i et ensemble må rette seg 
etter innspill fra sine med-musikanter, 
og er nødt til å håndtere det der og da, i 
samme øyeblikk som det oppstår. Det blir 
en musikalsk helhet fordi jazz har et sett 
av musikalske regler eller tradisjoner som 
musikerne holder seg til. På samme måte 
er jeg prisgitt tilfeldigheter, som jeg må 
håndtere der og da, mens leira fortsatt er 
våt. Da trenger jeg noe å gå etter, og har 
etablert et sett regler å arbeide innenfor. 
Og resultatet kan ikke gjentas. En tavle 
improviseres en gang, og aldri mer.

I utgangspunktet var tavlene ment å være 
rent abstrakte. Men allerede på første 
forsøk oppsto det figurative elementer: 
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underlige dyr som gikk over tavla fra 
høyre til venstre. Lignende ting har 
skjedd hele veien. Noen tavler holdt seg 
abstrakte, mens andre ble overtatt av 
figurative former. Figurene i The animal 
strikes back  så ut som de kunne være 
fugler da jeg åpnet leireklumpen. Men 
plutselig slo det ned som et lynglimt at 
dette var flaggermus. Jeg frøs på ryggen. 
Det ble et uhyggelig triptyk. For dette var 
akkurat da korona-epidemien hadde brutt 
ut, og flaggermus var hovedmistenkt som 
smittekilde. Hvorfor dukket flaggermus 
opp på mine tavler akkurat da? 

Jeg knytter dette til assosiativ tenkning 
og til mimesis-begrepet. Mennesker 
gjenkjenner og etterligner, og har gjort det 
siden tidenes morgen. En sentral strategi 
for læring helt fra vi er små barn, og en 
mulighet for improvisering i kunstnerisk 
utviklingsarbeid.

Andersson, D. T. (2017). Erfaring og mimesis. Agora, 02-

03 / 2017 (Volum 34). 

Benjamin, W. (2014b). Læren om det som ligner. I (Vol. 
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Benjamin, skrifter i utvalg I. Oslo: Vidarforlaget.

Drost, M. P. (1986). Nietzsche and Mimesis. Philosophy 

and literature, Johns Hopkins University Press, Volume 10, 

, (Number 2), pp. 309-317. 

Hagberg, G. (2006). Jazz Improvisation: a Mimetic Art? 

Revue Internationale de Philosophie, Vol. 60, (No. 238 

(4)), pp. 469-485. 

Rheinberger, H.-J. (1997a). Toward a History of Epistemic 

Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube. Stanford: 

Stanford University Press. 



10 11Anne Solberg



12 13Anne Solberg



14

ANN-HEGE LORVIK WATERHOUSE

Naturecultur-stones 
Mellom tommel og pekefinger, et 
lite  stykke kaos …
Av jord er det kommet, til jord skal 
det  bli …?

Mitt bidrag i utstillingen er tre arbeider 
fremkommet som materielle refleksjoner 
gjennom mitt doktorgradsprosjekt: 
Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-
t-ografisk studie av små barns 
eksperimentelle materialprosesser i 
barnehagen. Gjennom en a-r-t-ografisk1 
forskerposisjonering kobler jeg på det 
skapende i egne materialundersøkelser.

Naturecultur-stones Naturculture2 
er et filosofisk konsept som åpner for 
å tenke bortenfor dualismen natur/
kultur og bryter med en antroposentrisk 
forståelse av verden. Gjennom å tenke 
med naturcultur kan verden forstås som 
sammenfiltrede relasjonaliteter hvor det 
menneskelige og det ikke-menneskelige 
inngår i større økologiske forbindelser. I 
arbeid med kleberstein korresponderer3 
jeg i samskaping med steiner og deres 
iboende kvaliteter gjennom bearbeiding 
av form og overflate, med farger og 
linjespill. Noe av det rå uttrykket steinen 
har før min bearbeiding bevares. Denne 
prosessen er en lyttende utveksling 
mellom kleberstein og meg i sympoesis4, 
samskaping.

Mellom tommel og pekefinger, et lite 
stykke kaos …
Ifølge Elisabeth Grosz er kunst en åpning 
til universet gjennom å gripe et lite 
stykke kaos og ramme det inn gjennom 
materielle bearbeidelser5. En måte å 
forstå verden på. Ved å gripe små flak 
av leire sanser kroppen leirematerialet 
og leiras plastisitet i hånden og gjennom 
hudens følsomhet. I utforsking av leire 
med 2-årnger i barnehagen ser jeg en 
gjentagende handling som dreier seg om å 
dra små flak av leire fra en stor leirekloss. 
Små flak revet løs i grepet mellom 
tommel og pekefinger. Flak som festes på 
bordplata, som festes på hverandre eller 
som festets på negler og hud. Jeg kniper 
også leire, små flak mellom tommel 
og pekefinger i en søken etter å være i 
sanselig utveksling med materialet og i 
tenkning om egne observasjoner av barns 
handlinger.

Av jord er det kommet, til jord skal det 
bli …? 
Dette arbeidet består av en samling 
materialer, substanser funnet på stranda 
og i nærområdet der jeg bor. Et område 
bestående av bygater, parkområder, elv 
og urskog. Materialer funnet i randsonen 
som vever natur og kultur sammen. 
Transmaterialer, materialer og substanser 
i transitt, bevegelse og transformasjon mot 

15

noe … Bygg- og konstruksjonsmaterialer 
fremstilt av mennesker fra jordmaterie, 
men som nå dukker opp i jordmasser, 
på stranda, under røtter ved elva i 
urskogen og i grøftekanter. Hva gjør disse 
materialene? Er det søppel, kulturminner, 
tidsvitner, materialer i transitt og blir 
de til jord? For å forstå materialer 
må vi følge materialstrømmen6, følge 
materialer i prosess, i tilblivelse og 
gjennom bearbeiding slik kunstnere og 
håndverkere kan det. Vi kan også forstå 
våre egne handlinger i verden ved å følge 
materialers flyt gjennom historien og i vår 
egen samtid. Donna Haraway oppfordrer 
oss til å fortelle gaiastories7, fortellinger 
om jordas tilstand i en antropocen 
tid, historier som kan endre tenkning, 
holdninger og måter å være i verden på. 

1 Gjennom a-r-t-ografi veves kunst (skap-ing), forskning 

(underøk-ing) og læring (kunnskap-ing) sammen gjennom 

forskeren som både er kunstner (A/rtist), forsker (R/

esearcher) og lærer (T/eacher).
2 Haraway, D. (2003). The Companion Species 

Manifesto: Dogs, People and Significant 

Otherness. Prickly Paradigm Press. 
3 Ingold, T. (2020). Correspondences. Polity Press
4 Haraway, D. (2016). Staying with the Trouble: Making 

Kind in the Chthuleucene. Duke University Press.
5 Grosz, E. (2019). Kaos, territorium, kunst : Deleuze og 

jordens innramming. H//O//F
6 Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). A thousand 

plateaus: Capitalism and schizophrenia. University 

of Minnseota Press. 
7 Haraway, D. (2016). Staying with the Trouble : 

Making Kind in the Chthuleucene. Duke University Press.
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ANN-MARI ARNEBERG

Klokkestrenger og Forskyvninger 

Utgangspunktet for dette arbeidet 
er installasjonen Jeg gikk en tur på stien 
(2013-2016), der blant annet ulike 
klokkestrenger ble sydd fast rundt 
bjørkestammer langs en tursti. Tanken var 
å vise til en glemt del av kvinnehistorien. 

Arbeidet som vises i denne utstillingen 
er en videreføring av ideen om 
klokkestrengen i en annen kulturell 
kontekst. De falmede og forvitrede 
klokkestrengene fra installasjonen er 
bearbeidet videre slik at de nå har fått 
en tredje funksjon, som kunstuttrykk i 
et galleri. I denne prosessen syr jeg nye 
detaljer i stingene til noen som har sydd 
dette tidligere, historiene videreføres 
ved at jeg reparerer, heler sår og skader. 
Ideen er ikke å skjule historien og sårene, 
men heller forsterke og tydeliggjøre ved å 
skape noe nytt. Feilene jeg oppdager i de 
opprinnelige stingene blir for eksempel 
markert med et kryss av rød metalltråd.  
Å kunne bruke det man har tilgjengelig 
og ta seg tid til å reparere er også en 
tradisjon som er i ferd med å forsvinne. 

Prosessen har vært preget av en materiell 
sanselig opplevelse av å bearbeide de 
«nedbrutte» hverdagsobjektene, det 
forråtnede skjøre i ulltråden og strameien. 

Etter at tekstilen har blitt utsatt for vær og 
vind er den blitt sterk sanselig, den lukter 
mose og trær, den har spor etter døde 
innsekter og den smuldrer opp når jeg 
arbeider med den. I arbeidsprosessen har 
jeg latt objektene i stor grad tale til meg, 
to speak back. Den fysiske bearbeidelsen 
har vært minimal i forhold til å endre 
den opprinnelige komposisjonen, jeg 
har heller valgt å gå inn på de små 
detaljene. Klokkestrengenes utrykk 
ligger i skjæringspunktet mellom 
kunst og håndverk, den estetiske verdi 
knyttes delvis opp mot utgangspunktet 
i håndverket og materialets egenverdi. 
Tin (2011)1 viser til hvordan vi kan forstå 
spillet, spilleregler og spillerom som en 
ramme for tradisjonskunst som baserer 
seg på reprise, rytme og harmoni der hver 
enkelt må finne sin stemme. Min interesse 
er knyttet både til det abstrakte, formale 
og de narrative egenskaper. Objektene 
referer ikke bare til verket i seg selv, men 
like mye til prosessen bak. Alt i alt handler 
det kanskje mindre om klokkestrengen, 
men mer om tankegangen og 
transformasjonen ved å tømme objektene 
for opprinnelig innhold og «lade» de på 
nytt. 

Tittelen Forskyvning henleder på den 
hierarkiske forflytningen som objektene 
har gjort, fra lavkulturelle dekorative 
hverdagsobjekter, via installasjon i 

naturen og videre til bearbeidede verk i 
galleri. I Rancière (2010, 2012)2 sin teori 
mellom kunst og politikk bruker han 
begreper som omfordeling og forskyvning. 
Han viser til at kunst og politikk har 
samme funksjon og handler om ulike 
måter å omfordele og forskyve måten 
man ser den sansbare verden på. 

1 Tin, M.B (2011). Spilleregler og spillerom. Tradisjonens 

estetikk. Novus forlag. Instituttet for sammenlignende 

kulturforskning
2 Rancière, J. (2012). Den emansiperte tilskuer. (Geir 

Ulvløkk overs.) Oslo: Pax

Rancière,J. & Corcoran,S. (2010). Dissensus: On politics 

and Aestetics. (Steven Corcorand red. og overs.) London 

og New York: Continuum International Publishing Group
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The Contrast Between the 
Photographed Moment and All 
Others (2020)
Gjennom en formal tilnærming, 
ønsker jeg å undersøke hvordan 
prekære politiske og sosiale forhold 
kan oppleves gjennom det hverdagslige 
og gjenkjennelige. Jeg er opptatt av 
forholdet mellom form og innhold, eller 
snarere gapet mellom hva som er synlig 
og det som blir fortalt. 

Moria Camp og Yoga and Sports 
for Refugees (YSFR)
De to siste årene har jeg arbeidet med et 
større arbeid fra flere opphold ved Moria 
Camp, en beryktet, gresk flyktningleir på 
øya Lesvos. Her har jeg fulgt flyktninger 
og migranter som driver med idrett 
gjennom organisasjonen YSFR. 

Moria Camp var mest sannsynlig 
Europas verste flyktningleir og huset 
et sted mellom 6000-21 000 personer 
avhengig av tilstrømmingen, leiren var 
dimensjonert for 3000. Leiren brant ned 
i september 2020 og det har blitt satt opp 
en ny leir på Lesvos. Den er dessverre 
ikke noe bedre enn den første. I dag er 
situasjonen i Middelhavet svært alvorlig, 
og vi ser en inhuman måte å behandle 
flyktningene på, og Europa bryter stadig 
den grunnleggende menneskeretten det 
er å søke om asyl.

YSFR er en frivillig organisasjon som 
bruker idrett for å hjelpe flyktninger 
å finne verdighet og mening, og den 
mentale og fysiske styrken som kreves for 
å gjennomgå monotonien, frustrasjonen 
og stagnasjonen.

Jeg følger YSFR tett, har blitt med i 
styret deres og har jevnlig møter med 
dem. Gjentatte reiser har gjort at jeg 
har fått en fortrolig tilknytning til YSFR, 
dette har gitt meg muligheter til å 
komme nære situasjoner og mennesker 
jeg ellers ikke kunne ha nærmet meg 
på samme måte. Det gir meg også en 
inngående forståelse for situasjon på 
Lesvos, også sett fra et større Europeisk 
perspektiv. 

Hvordan kan vi kommunisere 
om alvorlige hendelser gjennom 
bilder?
Mine verk ligger tett på en journalistisk, 
dokumentarisk stil, men motivene er langt 
unna det klassiske katastrofefotografiet. 
I en tid der bilder finnes overalt, og 
katastrofale hendelser blir alminneliggjort 
gjennom medier, er det et påtrengende 
spørsmål; hvordan vi kan kommunisere 
om alvorlige hendelser gjennom bilder. 
Jeg lurer på om en slik inflasjon i 
nyhetsbilder med dramatiske virkemidler 
kan skape distanse, eller kanskje en 

HILDE HONERUD

nummenhet, mer enn et engasjement. 
Bildet blir fort mer et objekt enn en 
meningsbærer. 

I mine verk undersøker jeg hvor langt jeg 
kan gå med form i bildene, hvor langt 
unna kan jeg gå fra det dokumentariske, 
der det i første øyekast kanskje ikke ser 
ut som jeg forteller om noe annet enn 
estetikk. Det handler altså om hva som 
oppstår mellom verkene og betrakteren, 
samtidig som verket har en relasjon til en 
akutt virkelighet. 
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The Skeleton Garden 

Fotografiene i serien The Skeleton Garden 
viser ulike komposisjoner av planter og 
insekter som gjennom tørkeprosessen har 
blitt delvis transparente. De er fotografert 
på en lysplate hvor det sterke LED-lyset 
skinner gjennom materien og avslører 
planteskjelettenes indre morfologi. Lyset 
gjør plantenes nervatur, (bifurkasjon) 
synlig. Bifurkasjon1 fenomenet er en av 
naturens koder,2 det vil si en av de basale 
prinsippene som naturen følger. Ved hjelp 
av lyset avtegnes en forbløffende intelligent 
presisjon hos plantene og insektene, som 
de fleste av oss vil oppfatte som skjønn. 

Skjønnheten er gåtefull. Helt siden 
antikken har filosofer forsøkt å begripe 
den. Det virker som om begrepet omfavner 
for mye og kan ofte føles misbrukt. Det 
som interesserer meg, er skjønnhetens 
tause dessinteresse. Det som er skjønt vil 
ikke noe med oss, det bærer ikke på et 
budskap, det bare er seg selv i en skjønn 
form. Slik er naturen. 

Hver vår venter jeg utålmodig på at 
planter og insekter skal vende tilbake til 
min hage og at deres tilstedeværelse skal 
gi meg en opplevelse av tilhørighet og 
skjønnhet. Hver sommer undrer det meg 
at Marshmallow Delphinium3 returnerer 
fra det underjordiske og kan vokse to meter 

i løpet av et par måneder. Men gjør denne 
gjentagende tilbakekomsten naturens 
skjønnhet banal? Dette spørsmålet 
stammer fra en uro knyttet til måten vi 
behandler naturen på, og hvor redusert 
og devaluert rolle har det naturskjønne i 
våre liv? Hvordan vi behandler naturen 
avslører vår oppfatning av den som kaotisk, 
overflødig og utømmelig potent. Men 
naturen er til tross for vår oppfatning 
stabil, den er faktisk en manifestasjon 
av equilibrium. En besjelet perpetuum 
mobile4 – velger jeg til å tro – som 
overlever tros våre destruktive levemåter. 

The Sceleton Garden refererer til 
Memento Mori, en påminnelse om det 
organiske livets forgjengelighet. Men i 
denne konteksten handler ikke Memento 
Mori bare om at du skal huske at du, 
(et menneske) skal dø, men du også 
skal huske at alle levende organismer er 
sårbare og dør. Jeg ønsker at disse skjønne 
fremmedgjorte skjelettene skal vitne 
om den unike planeten vi er en del av. 
Memento natura.

https://jadwiga-art.com/about/the-skeleton-garden---

photography.html

JADWIGA B. PODOWSKA

1 Bifurkasjon betyr todeling og kan observeres som 

fenomen i ulike sammenheng, f.eks. forgreining av elv 

(vannskille), av årer i kroppen, veier i byen, forgreining av 

grener eller bladnervene (nervatur) i et blad.
2 Einevoll, G., & Newth, E. (2005). Naturens kode. 

Gyldendal akademisk.
3 Marshmallow Delphinium – (riddersporeslekten) er et 

flerårige plante. 
4 Perpetum Mobile (evighetsmaskin) anvendt i teksten som 

metafor for et utopisk ønske om at noe kan vare evig og 

selvforsynt. 

https://jadwiga-art.com/about/the-skeleton-garden---photography.html
https://jadwiga-art.com/about/the-skeleton-garden---photography.html


42 43Jadwiga B. Podowska



44 45Jadwiga B. Podowska



46 47Jadwiga B. Podowska



48 49Jadwiga B. Podowska



50 51Jadwiga B. Podowska



52

Det postmoderne interview
Ruins Notodden
November 2019
Tværsted, Danmark

I 2020 fik jeg tildelt FoU stipend til 
kunstnerisk udforskning af  begrebet 
”fællesskab” ved Campus Notodden. 
Projektet skulle gerne munde ud i et 
kunstnerisk værk, men samtidig udforske 
en problemstilling i tilknytning til 
projektet: Hvordan interaktive dramaturgier og 
strategier som metode i et kunstværk kan åbne op 
for at udforske nye former for fælleskab? Jeg har 
så gennemført en række undersøgelser, 
der inviterede til forskellige former for 
deltagelse2 - se fotoplakaterne med titlerne 
”Hva er fellsskap?”. Erfaringerne høstet 
undervejs og relevant teori har rettet 
mit fokus mod brug af  det postmoderne 
interview som metode for videre 
udforskning af  temaet. På en skriveuge i 
Tværsted, Danmark, med ForEst3, fik jeg 
mulighed til at udprøve metoden med 
mine kollegaer. 

I Tværsted har jeg valgt at gennemføre 
interviewet i fællesskab. Det har jeg 
foreløbig ikke læst andre forskere har 
gennemført. Jeg afgrænsede materiale og 
fladen den skulle præsenteres på til ark 
med tekst, blanke ark, en mobiltelefon 
med små filmklip og min pc med nogen 

billeder og tekster der relaterer til valgt 
tematik, lagt frem på et bord. Jeg bad 
deltagerne på forhånd om at give mig 
nogen stikord, som jeg omsatte til et 
poetisk udtryk af  fragmenteret karakter, 
for at åbne op betydningsrummet 
interviewet skulle foregå i. 

For mig som interviewer/forsker opstod 
der flere fortættede, stærke øjeblikke 
gennem de udsagn deltagerne ytrede. 
Jeg valgte ikke at notere undervejs, 
men være til stede i processen og kun 
dokumentere med billeder. Forløbet 
åbnede op for en spændende diskussion, 
både i forhold til indholdet, altså 
tematikken, men også i forhold til formen 
og metoden. Billedmaterialet, ud over 
at være dokumentation af  processen 
præsenterer et af  de vigtigste fundene 
ved udforskningen – materiale der kan 
danne grundlag for videre kunstnerisk 
arbejde, tæt sammenvævet med didaktiske 
potentialer. I denne sammenvævning ser 
jeg en sammenhæng mellem postmoderne 
interview og æstetiske læreprocesser, som 
jeg også ønsker på et senere tidspunkt at 
se nærmere på. 

Postmoderne interview som metode er 
dialogisk og performativ af  karakter.4 
Metoden har også som formål at 
frembringe nye typer af  verdensforståelse 
– noget der står i tråd med projektets 
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tematik. Kathryn Roulston henviser 
i sin artikel5  til Norman Denzins 
konceptualisering af  det postmoderne 
interview som en måde at indsamle 
”performance texts and performance 
ethnographies about self  and society” 

6 på  og handler ikke om traditionel 
data indsamling. Han ser på interview 
formen som værende refleksiv, dialogisk 
og performativ. En invitation til aktiv og 
kritisk deltagelse. 

Kort efter dette gik jeg ud i permission, 
og midlerne blev om disponeret. Med 
andre ord kommer projektet ikke til at 
blive gennemført. Desto vigtigere blev 
det at dokumentere hvad jeg så langt har 
kommet frem til.

1 Førstelektor i drama, USN, Campus Notodden
2 https://www.magierecka.com/ruins Ruins Notodden
3 Som aktiv medlem i to forskergrupper har jeg haft 

mulighed til at fokusere på to perspektiver – det 

kunstneriske og det didaktiske i hver sin respektive 

gruppe. Begge perspektiverne er altid tilstedeværende, 

både i ForEst (Forskergruppe for estetiske læreprosesser) 

og i KU (Kunstnerisk utviklingsarbeid), i min forskning og 

udviklingsarbejde
4 Kvale/Brinkmann, (2017) Det kvalitative 

forskningsintervju, Gyldendal, Norge
5 Roulston, Considering quality in qualitative interviewing , 

(2010), University of Georgia, USA
6 Roulston, 2010:24

https://www.magierecka.com/ruins
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Instablikket – kjøkkenskulpturer 
er et pågående, kunstnerisk 
samarbeidsprosjekt mellom 
billedkunstnerne Linne Sanne og Marit 
Silsand.

Siden 2011 har vi samarbeidet med ulike 
prosjekter, som for eksempel Temporære 
kunstprosjekter i regi av Kulturetaten 
i Oslo, hvor vi omformet tomme 
forretningslokaler til åpent atelier og 
visningsrom (2014). Nylig arbeidet vi 
sammen i Stuido K, i Kvernaland (2020) 
hvor stedsspesifikt naturmateriale og 
gallerirommet, samt dialogen i møte 
med publikum inngikk som en del av 
og påvirket den skapene prosessen og 
arbeidene. Dette resulterte i et relasjonelt, 
organisk møte mellom oss, betrakterne og 
stedets identitet. 

I dette dialogbaserte kunstprosjektet 
Instablikket – kjøkkenskulpturer anvender vi 
det digitale, sosiale mediet Instagram 
som vårt prosjektrom og visningsrom. 
Instablikket – kjøkkenskulpturer er inspirert 
av fotoserien Kitchen Sculptures laget av 
Silsand i forbindelse med utstillingen 
Making Sense Together på Vega Scene 2019, 
kuratert av filmskaper, Ellen Ugelstad 
og billedkunstner, Tonje Alica Madsen. 
Fotoserien, Kitchen Sculptures, har tre 
dogmer: 
1: fotografiet skal inneholde skal ha med 

et organisk materiale 
2: fotografiet skal inneholde statisk 
materiale 
3: materialene skal være funnet på et 
kjøkken og fotografiet skal bli tatt på dette 
kjøkkenet.

Vi har i Instablikket – kjøkkenskulpturer  lagt 
til et fjerde dogme  4: kunstnerne skal 
legge ut fotografiet på Instagram annen 
hver gang som er i dialog med det 
foregående fotografiet. 

Med dogmene som rammer kan 
kunstprosjektet på mange måter 
sammenlignes med det å brevveksle, 
og vi har utvekslet fotografier av 
kjøkkenskulpturer på Instagramkontoen 
Instablikket siden april 2020. En tid preget 
av nedtegnelse av samfunnet, isolasjon 
og avstand. Til tross for strenge fysiske 
restriksjoner oppstår det i Instablikket- 
kjøkkenskulpturer et kunstnerisk mulighets- 
og handlingsrom som frigjør oss fra 
samfunnets trange begrensninger.

Ordet Instablikket refererer til å se, bli 
sett, være sosial og kommunisere, men; 
hvem er det som egentlig fører dialogen, 
er det kunstnerne, materialene eller 
er det selve fotografiet, eller kanskje 
betrakteren? Vi bruker prosjektet som 
en dialogisk møteplass, hvor vi utforsker 
våre egne konseptuelle strategier, lar 
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oss lede og bli ledet, og eksperimenterer 
med komposisjonene som muligheter for 
dialog og samhandling, via fotografiet 
som kommunikasjonsform. 

Instablikket – kjøkkenskulpturer kan 
assosieres med Freidrich Scillers teori 
om leke-drift1. En viktig ingrediens 
i leken er fantasien, som i sin tur 
muliggjør frie assosiasjoner og setter 
vår innbilningskraft i sving. Schiller 
vektlegger sterkt nødvendigheten av å 
utvikle fantasien og forestillingsevnen 
som en erfaringsform, og mener at 
denne utviklingen skjer ved hjelp av 
estetisk følsomhet og skapende lek med 
de materialer og artefakter vi omgir 
oss med.2 Materielt tar Instablikket - 
kjøkkenskulpturer utgangspunkt i kjøkkenet 
og dets artefaker, og i mellomrommet 
mellom fotografiet, materialene og 
oss som kunstnere skapes det en åpen, 
improviserende og lydhør væren 
som understreker leke-driften og 
åpner opp for våre kunstneriske frie 
assosiasjoner og fantasi. Instablikket - 
kjøkkenskulpturer blir en møteplass der vi 
sammen undersøker begrepene frihet 
og begrensing, gjennom en nonverbal, 
estetisk kommunikasjonsform. I denne 
undringsprosessen oppstår det detaljrike 
fotografier som utrykker noe rart, noe 
sanselig, noe livlig og noe vakkert, no 
sagt og usagt.

1 Schiller, F. (1991). Om menneskets estetiske 

oppdragelse i en rekke brev. Oslo: Solums Forlag 
2 Schiller, F. (1991). Om menneskets estetiske 

oppdragelse i en rekke brev. Oslo: Solums Forlag. Brev 
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https://vimeo.com/508572783

https://vimeo.com/508572783


62 63Line Sanne og Marit Silsand



64 65Line Sanne og Marit Silsand



66 67Line Sanne og Marit Silsand

https://vimeo.com/508572783
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Ut fra jordet

Jeg vil presentere et arbeid med 
jordsteiner i mitt kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Jordsteiner er stein 
som reiste med isen fra nord til sør. De 
blir liggende i jorden etter at breene 
smeltet. Jordsteinene eller morenesteiner 
består i Vestfold av cirka 30 forskjellige 
bergarter. For bøndene som dyrker jorden 
er steinene til hinder. Steinene blir derfor 
plukket og lagt i hauger langs jordene. I 
mitt arbeid viser jeg frem slike steiner. Jeg 
legger dem ut som en gulvinstallasjon i en 
sirkel. Noen av steinene er det boret hull i, 
og jeg har lagt hammer og kiler på gulvet 
i installasjonen, og de besøkende inviteres 
til tankehandlinger. På utstillingsåpningen 
gjennomførte jeg en performance med å 
åpne noen av steinene med hammeren 
og kilene. I det de knekker opp kan 
det komme en dråpe vann og en svak 
lukt av egg eller svovel, og det innerste 
åpenbares.

MARTIN KUHN
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Mitt bidrag til utstillingen var 3 stk. digitale 
3D-skulpturer knyttet til faglig utvikling 
og undervisningsarbeid ved studiet 
Design i nye medier, og emnet 3D design 
visualisering.

Arbeidene forholder seg til visualisering 
av digitale skulpturer i AR (augmented 
reality - blandet virkelighet). Disse ble 
vist frem på en måte som ikke er vanlig i 
forhold til tradisjonelle kunstutstillinger 
med fysiske gjenstander. AR som spesifikk 
kunstform er noe som i de siste årene har 
utvidet kunstscenen, og er i stadig utvikling 
(Gerimenko 2009).

Dvs. for å se disse arbeidene må man 
først laste ned en spesiell app for 
visning av skulpturene via en moderne 
mobiltelefon el. lign (digitalt utstyr med 
kamera og nettilkobling). På en plakat 
i utstillingslokalet kunne man så med 
mobilens kamera lese av en QR-kode for 
hver av skulpturene. Da ble skulpturen 
lastet ned til appen, slik at man selv 
kunne plassere den på et flateområde. I 
utstillingen ble det satt opp en tom sokkel 
for dette. Skulpturen som ble lastet ned 
kunne så observeres plassert i virkeligheten 
via skjermen. Man kunne bevege seg rundt 
omkring skulpturen og se den fra ulike 
vinkler, som om den var fysisk i rommet.

Innholdet og uttrykksformene som er 
presentert i prosjektet er i første rekke 
inspirert av, og er en hommage til min 
far Per H. Juusola, som døde i 2012. Han 
jobbet med «data» fra før jeg ble født, og 
fortsatte med dette i sitt virke som lærer 
(matte, fysikk, data mm) frem til få år før 
han gikk bort. I jobben brukte han ofte 
en morsom illustrasjon, en tegning av et 
«datavirus» som viste en slags «grotesk» 
blanding av en datamaskin og et enøyd 
monster med hoggtenner og mange 
armer med klør. Da tegningen kun er 
signert «Arnold», regner jeg med at 
den kanskje er laget av tegneserietegner 
og illustratør Arnold Roth. Uansett 
et utgangspunkt og inspirasjon for 
monstrene i mitt prosjekt. Skulpturene 
har også en relasjon til den pandemien vi 
er midt oppi i disse dager. 

Uttrykksformen til disse skulpturene har 
en stil og form jeg ofte har brukt i annet 
billedskapende arbeid opp igjennom 
årene. De er fargerike, kanskje litt naive 
og humoristiske i uttrykket, og forholder 
seg slik sett mye til en kunstretning som 
benevnes som «lowbrow art». – som 
vektlegger inspirasjon fra tegneserier/-
filmer, undergrunns-miljøer, inspirasjon 
fra massemedia mm. (Levine 2009). 

PER OLA JUUSOLA

Skulpturene ble modellert og tilvirket 
ved bruk av, og via en kombinasjon av 
flere ulike 3D-programmer brukt i min 
undervisning. I startfasen ble det ble 
brukt spesiell programvare for å utvikle 
og forandre figurer og kroppsdeler. 
Deretter ble disse objektene overført for 
videre skulpturering- og teksturering 
i andre programmer. Før skulpturene 
kunne distribueres for AR-bruk, måtte 
de i en siste delprosess dimensjoneres og 
lyssettes i programvare for oppsett og 
rendering av scener.

Geroimenko, V. (2014). Augmented reality art : From 

an emerging technology to a novel creative medium 

(Springer Series on Cultural Computing). Cham: Springer 

International Publishing Imprint: Springer.

Levine, L. W. (2009). Highbrow/lowbrow: The 

Emergence of Cultural Hierarchy in America (The 

William E. Massey Sr. Lectures in the History of American 

Civilization). Harvard University Press.
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STAMMEtverrSNITT

Jeg arbeider ofte med utgangspunkt i 
modernismens forenklede geometriske 
vokabular, og det metafysiske aspektet 
som ligger i dette. Ulike typer 
trematerialer er fremtredende i arbeidet. 
Trematerialet tilbyr opplevelser og 
erfaringer for både hørsel, syn, lukt 
og berøring. Hvert stykke tre er unikt, 
noe som vektlegges i ydmykheten til 
materialet. Oppmerksomheten rettes 
mot uttrykksmuligheter. 

Gjennom treet tilbys en sanselig 
opplevelse av materialitet, hvor 
formidlingen av tid via dets årringer, 
sprekker, rotskudd og skader utgjør et 
potensial, og som får en overføringsverdi 
relatert til samfunnsrelaterte 
problemstillinger. Treet har egenskaper 
til å kunne representere noe menneskelig. 
Det kommer godt til syne både i 
billedkunst og religioner. Tenk bare på 
Edvard Munchs maleri Historien, eller 
at treslagene ask og alm representerer 
de første menneskene i norrøn mytologi. 
Samtidig har stammebegrepet mange 
andre meningsfulle avledninger, som for 
eksempel stamtre, stamtavle, stammor, 
stamegg, stamfar, stamsæd, stamvei, 
stamplass, stamhus, stambord, stambok 
og stamgjest. I dette tilfelle undersøker 
jeg på hvilke måter tynnskårne 

stammetverrsnitt av et stort eiketre 
kan åpne opp for oppmerksomhet, 
tilstedeværelse og refleksjon om tid og 
levd liv. 

Treet teller år og skaper spor, men det 
har også en spesifikk posisjon innenfor 
den nordiske religiøse kulturarven 
med tanke på stavkirkene og de mange 
middelalderskulpturene og altertavlene 
som ble skåret i tre. Denne historiske 
kulturarven som inneholder stavkirker, 
altertavler, middelalderskulpturer 
og tekstavler utgjør en sentral 
inspirasjonskilde. 

Noe som særpreger mitt virke er at 
sosiale prosesser er viktig som en 
integrert del av kommunikasjonen, 
at jeg arbeider stedspesifikt og gjerne 
i samhandling med andre miljøer 
utenfor det tradisjonelle gallerirommet. 
Her på campus Vestfold under 
Forskningsdagene 2020 viser jeg utvalgte 
arbeider innenfor denne serien med 
STAMMEtverrSNITT. Den er tenkt som 
en større romlig installasjon. Men også 
her i det begrensede formatet kommer 
stammens tydelige språk til syne, - det er 
ikke bare hver stamme som er unik, hver 
eneste skive eller snitt lever sitt eget liv, 
og formidler sin fasinerende historie. 

TOLLEF THORSNES

Å ta på tre kan være som et godt håndtrykk  

Å lukte treet kan åpne minners gjemmesteder  

Å høre treet kan være som lyden av tid  

Å se treets tegninger kan være som å skue et uendelig univers  

Trærnes evige syklus 

Ta og gi

Tollef Thorsnes
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