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Forord —
 C

hristine Asp
elund

Norsk Skulpturbiennale 2015 er den åttende i 
 rekken. For å trekke en linje tilbake i tid, må 
Skulptur biennalen sees som et resultat av en pro-
sess som startet i Norsk Billedhoggerforening (NBF) 
mot slutten av 1990-tallet. I forbindelse med 50-års-
jubileet i 1996, fikk foreningen en rekke nye, yngre 
medlemmer. Med denne utviklingen så vi også 
starten på en større aktivitet og vitalitet innenfor 
feltet for billedkunstens tredimensjonale uttrykks-
former. NBF ønsket å favne de nye tendensene som 
gjorde seg gjeldende innenfor rammen av en større 
kollektiv skulpturmønstring. Siktemålet med en 
biennale var for NBF å etablere seg som en aktiv 
deltaker i en pågående debatt om selve skulptur-
begrepet, og den første Skulpturbiennalen fant sted 
på Stenersenmuseet i 1999. Fra 2004 av arrangeres 
Skulpturbiennalen i samarbeid med Vigeland- 
museet, som i egenskap av å være hovedstadens 
eneste museum spesifikt for skulptur, er en naturlig 
samarbeidspartner. 
 
Tredimensjonale uttrykk benyttes av et økende antall 
kunstnere, og behovet for en refleksjon over skulptur 
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6 7Matte (NBF), Guri Skuggen (VM) og Jarle Strømodden 
(VM). Med et rekordhøyt antall søknader har juryens 
arbeid vært omfattende og krevende; stor takk til 
hver og én!
 
Jeg vil selvsagt også rette en stor takk til de 33 del-
tagende kunstnere! De blir alle presentert nærmere 
videre i denne katalogen. 
 
Avslutningsvis vil jeg på vegne av Norsk Billed-
hoggerforening rette en stor takk til Vigeland- 
museet, både til museumsleder Jarle Strømodden 
og til museets stab. Samarbeidet er fortsatt godt og 
fruktbart, og har gitt Norsk Skulpturbiennale en 
god utvikling slik at den har markert seg på den 
 nasjonale kunstscenen. 
 
Christine Aspelund
Styreleder, Norsk Billedhoggerforening

som begrep og kunstnerisk praksis er derfor fortsatt 
aktuelt. Skulpturbiennalen er blitt en viktig offentlig 
arena for denne debatten, og ambisjonen er stadig å 
være i utvikling og til enhver tid å være aktuell. 

For NBF er det viktig at alle interesserte kunst-
nere har mulighet for å presentere sine aktuelle 
 arbeider for Skulpturbiennalens jury. Utlysningen 
om åpen innsending er vidtfavnende, og medlem-
skap i NBF er ingen forutsetning for deltakelse. 
 Denne metoden har ført til at det i år igjen har 
vært ny rekord i antall søkere til utstillingen. Det er 
dessuten åpnet for at jury/kurator kan invitere inn 
kunstnere, i tillegg til dem som melder sin  interesse 
gjennom søknad. Kurator leder den oppnevnte 
juryen, som i tillegg består av to representanter fra 
Vigeland-museet og to som oppnevnes av NBFs styre. 
Kurator engasjeres av NBF og Vigeland-museet i sam-
arbeid – hver skulpturbiennale, hver sin kurator. 

Kurator for årets biennale er Anne Szefer 
 Karlsen, som med allsidig kunstfaglig utdannelse og 
en bred kuratorbakgrunn som inkluderer flere inter-
nasjonale engasjementer, har tatt et tydelig grep og 
utvist et stort faglig engasjement. Mye og godt arbeid 
er nedlagt, tusen takk for din innsats, Anne! Juryen 
for Norsk Skulpturbiennale 2015 har også bestått 
av Kristin Wexelsen Goksøyr (NBF), Pierre Lionel 
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Forord —
 Jarle Strøm

odden

Det er en glede, nok en gang, å skrive noen ord på 
vegne av Vigeland-museet i anledning Skulptur-
biennalen. Det er den åttende i rekken, men vi har 
ikke kommet frem til noen definert ramme for 
 prosjektet. Nettopp dét vil jeg si er denne  biennalens 
styrke.

Dette er den femte utgaven jeg er med på å arran-
gere, og samarbeidet med Norsk Billedhoggerforening 
har utviklet og styrket seg. Vi samles om et felles mål, 
og dette klarer vi å formidle til  Skulpturbiennalens 
ulike kuratorer, uavhengig av tematikk som blir drøf-
tet eller problematisert. Det som gjør vårt samarbeid 
sterkere er at kuratorene på sin side løfter dette vide-
re og setter sitt person lige preg på Skulpturbiennalen.

Blant de mange ting som gleder og imponerer 
meg er entusiasmen og det profesjonelle engasjemen-
tet kuratorene opp gjennom årene har lagt for dagen. 
Det er ikke noe unntak for 2015, hvor Anne Szefer 
Karlsen har kuratoransvaret. Hennes fagkunnskap, 
 erfaringsbakgrunn og tilnærming til feltet smitter 
over på oss i Vigeland-museet og preger utvelgelsen av 
kunstnerne og prosessen frem mot visningen av deres 
arbeider i Skulpturbiennalen.
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1110 Jeg – og jeg snakker her kun på vegne av meg selv 
– finner alltid en viss spenning knyttet til forberedel-
sene. Jeg er alltid spent på, ja tidvis nervøs for, antall 
søkere. Er biennalen fortsatt relevant? Kommer 
noen til å søke? Hvor mange? Er det interessante og 
gode nok arbeider? Hver gang blir min nervøsitet 
og bekymring gjort til skamme. Det kommer flere 
søknader for hver gang, og kvaliteten er gjennom-
gående høy. Vi har kort sagt et luksusproblem. Vi 
har også tatt en avgjørelse om at mengden verker 
skal være håndterlig både for Vigeland-museet og 
publikum, slik at de ulike arbeidene skal få rom nok 
til å utfolde seg innenfor de fysiske rammene museet 
rent faktisk utgjør.

På vegne av Vigeland-museet vil jeg takke 
 kurator Anne Szefer Karlsen for et godt utført 
 arbeid. Jeg vil også takke alle kunstnerne og  museets 
ansatte som hver på sin måte bidrar til  biennalen. 
Avslutningsvis vil jeg så klart rette en takk til Norsk 
Billedhoggerforening for samarbeidet og ser frem til 
de neste årene. 

Ellers? Som vanlig: enjoy!

Jarle Strømodden
Museumsleder, Vigeland-museet Janne Kruse, Standing Figure Slow Mind, 2014 – 2015
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Anne Szefer Karlsen

Kunsten tilhører  
dem som ser den 

Norsk Skulpturbiennale er en kunstmønstring som 
skjer hvert annet år.1 Tittelen på årets utstilling er 
Kunsten tilhører dem som ser den. Tittelen fremmer 
dermed en påstand om den mediale, politiske og 
sosiale offentlighetens forhold til kunst, og gjør det 
gjennom nøkkelordet «tilhører». Med eierskap følger 
også ansvar. Ansvar for å gi oppmerksomhet, ta vare 
på, vedlikeholde og for å forvalte. Tittelen tar også 
opp i seg kunstneres spisskompetanse når det kom-
mer til det å se, og det å presentere «det som er sett» 
og «det som skal bli sett». Blikket spiller dermed en 
avgjørende rolle i diskusjonen av denne sam lingen 
verker. Tittelen speiler også den offentligheten 
vi skaper omkring kunst, omkring utstillinger og 
museer. Kunsten er nemlig tilgjengelig – den finnes – 
sammen med publikum i det tidsrommet den er stilt 
ut offentlig i et grensesnitt skapt av utstillingen.

Med denne overskriften presenterer Norsk 
Skulptur biennale 2015 28 verker av til sammen 
33 kunstnere i og utenfor Vigeland-museet. Som 
benevn ingen «norsk» indikerer så må verkene i 

Toril Johannessen, Unlearning Optical 
 Illusions III – The Poggendorf Illusion, 2015



14 15– fra skjermen til rommet, fra omgivelsene til bildet, 
fra algoritmer til fri vandring, fra blikket til kroppen. 
Likevel er ikke alle disse dimensjonene likestilte. 
Som grensesnitt har skjermen fått forrang. Vi for-
holder oss til den i stort sett alle situasjoner; alt fra 
den lille skjermen på parkeringsautomaten eller 
betalingsautomaten i nærbutikken, til tv-skjermen 
i stuen og dataskjermen på jobb, bøker kan leses på 
spesiallagede digitale enheter. Mobiltelefonen med 
sin skjerm er som en protese å regne, og informasjon 
og reklame formidles på skjermer via algoritmer og 
omkring oss i offentlige rom. Noen ganger er rela-
sjonen til den valgfri, men oftere og oftere forventes 
det at vi med letthet, både som individ og som kol-
lektiv, kan forholde oss til dens grensesnitt. Og med 
teknologisering av hverdagen har vårt blikk blitt 
 ytterligere knyttet til vitenskapen. 

Fram til begynnelsen av forrige århundre forfekt-
et man objektivitet innenfor vitenskapen, noe som 
ble stilt grunnleggende spørsmål ved i siste halvdel 
av samme århundre. Vår oppfatning av virkeligheten 
har gått fra å være «produsert» av tingene omkring 
oss til at objekter og våre omgivelser er produsert 
via språket og kulturen. I dag stiller vi igjen grunn-
leggende spørsmål om virkeligheten, denne gangen 
om et slik polarisert syn på objekter og språk er 

utstillingen i stor grad forstås fra vår nære geografi. 
Likefullt er kulturelle uttrykk fra hele verden på 
vandring og kan vel så gjerne bli plukket opp og 
benyttet av kunstnere i Norge, som i andre land. 
Dermed oppstår krysspollineringer via kommunika-
sjon og for flytning, både med tanke på tematikker, 
materialer og uttrykk. 

Biennalen er ment å vise nye strømninger i 
skulpturfeltet, og det første som slår en både i denne 
fremstillingen og feltet generelt er at det ikke er 
noen førende holdning eller felles teknologi kunst-
nere sverger til for å skape skulpturer i dag. Verkene 
blir snarere definert av sine «romlige mellom-
stasjoner» enn materialene som er benyttet. En kan 
si at skulpturene i denne utstillingen er «multi-
dimensjonelle». De er formelle verk, i det at de har 
en fysisk avgrensing, men vi må også ta det sosiale, 
emosjonelle og atmosfæriske kollektivet som oppstår 
omkring dem i betraktning for å kunne omgås dem 
på en meningsfull måte. En utstilling er én måte å 
skape et slik atmosfærisk kollektiv på, den er der-
med et spesielt grensesnitt.

Mer enn å se tilbake på tidligere skulptur-
uttrykk, eller foreta et markant brudd med tidligere 
tradisjoner, så avslører disse verkene at vi hele tiden 
forflytter oss mellom dimensjoner eller tilstander 



16 17I alle dens stadier blir kunsten utsatt for krefter som 
noen ganger er sterke, andre ganger svake. Eksempler 
på sterke krefter er fysisk forming og språket som 
benyttes for å snakke og skrive om kunst, mens svake 
krefter kan være måten ens minne av verket gjør en 
til et vitne eller de omgivelsene et verk befinner seg 
i i et avgrenset tidsrom. En utstilling definerer der-
med ikke verkene den består av, snarere er kunsten 
invitert inn en sammenheng der vi som betraktere 
kan skape flere definerende slektskap mellom dem. 
Kulturteoretiker Luciana Parisi skriver at de holdning-
ene som blir fremmet i dag om hvordan vår virkelig-
het produseres også «utfordrer ’zoosentrismen’ [vi har 
adoptert fra] utviklingsteoriene (som baserer seg på 
lineær evolusjon fra det enkle til det komplekse)».4 
Ved å la et utsagn som dette sette fart på tanker 
om kunst ser vi også at kunstnere i dette århundret 
viser mindre respekt og interesse for kunsthis toriens 
kanon. Det er likevel ikke snakk om en avvisning 
av kunsthistorien, men en frigjøring fra et kunst-
historiens hegemoni der verket ikke utelukkende 
henter sin identitet eller gis legitimitet av én relasjon; 
den relasjonen kanoniserende kunsthistorie gir. For 
på samme måte som kuratoren ikke lenger står i 
tjeneste til kunsthistorien5 er også kunstneren mer 
opptatt av å fortelle sine motsetningsfylte historier.

gyldig.2 Forholdet mellom kultur og materie er blitt 
porøst, kanskje på grunn av en mer dominerende 
«skjermkultur». 

Med skjermkulturen stiller også våre antagelser 
om kunsten seg i et annet lys. I og med en relativi-
sering av forholdet mellom kultur og materie trer 
en mulighet fram for at et kunstverk er mange ulike 
ting, på samme måte som våre egne identiteter er 
blitt anerkjent som komplekse. Det er klart at verket 
har en annen stilling i atelieret, eller produksjons-
stedet, enn i et ærverdig museumsrom eller gjengitt 
som et bilde, mobilfilm eller minnebilde. 

Måten en interagerer med kunst på er også blitt 
så «ekstrem», at en nå kan anklages for ikke lenger 
å se den selv når den er rett foran oss. I dokument-
aren #Artoffline (2015, Atelier Bolombolo), regissert 
av kunstneren Manuel Correa, fremsettes en tese 
om at samtidskunsten har et problematisk forhold 
til informasjonsteknologi, spesielt fordi den har 
endret måten en ser på kunst. I et intervju i den 
timelange filmen sier kunstner og kurator Mohamad 
Salemy: «Hele kunstopplevelsen i et museum i dag 
skjer via digitale enheter. De fleste som går til et 
museum ser ikke engang på kunsten. Det er opp-
stått en ’borgerkrig’ mellom Internett og de fysiske 
kunstrommene.»3 
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Fra Nils Elvebakk Skalegård sitt atelier 
(From the studio of Nils Elvebakk Skalegård)



20 21disse kunstnerskapene, verkene og ytringene. Det 
romlige narrativet er derfor viktig, siden det er dette 
som definerer nettopp denne utstillingen. Her trer 
en av mange mulige identiteter for verkene fram. Ut-
stillingen er et møtepunkt – et offentlig møtepunkt 
der verk og publikum kan oppstå og møtes, bevege 
seg i forhold til hverandre, lytte, snakke, tenke og 
føle. Kunsten eksisterer fordi vi ser den, fordi vi 
minnes den når den er unndratt offentligheten, fordi 
kunsten og publikum ikke eksisterer uten hverandre. 
Kunsten tilhører dem som ser den er et resultat av sosiale 
og ideologiske prosesser, arkitektoniske og politiske 
rammeverk, ambisjoner og drømmer. 

Utstillingens tidspunkter

Prosjekter og hendelser med kortere varighet fører 
Norsk Skulpturbiennale 2015 gjennom et tids messig 
narrativ, i tillegg til det romlige narrativet som 
etableres innenfor Vigeland-museet. Åpnings- og 
avslutningshelgen dukker en «satellitt» opp i pavil-
jongen i hjørnet av Frognerparken ved Frogner 
plass (se bakerst i katalogen for åpningstider). Det 
kunstnerdrevne visningsrommet LYNX, som drives av 
deltagende kunstner Josefine Lyche, åpner dørene for 
to av biennalens andre kunstnere: HC Gilje og Emma 
Brack (se omtale av Brack sine verk på side 71). 

Mange vil si seg enige med litteraturkritiker og 
statsviter Fredric Jameson i at dette er et resultat av 
at vi under kapitalismen «lever i en evig nåtid» der 
«menneskehetens fortid synes å være en meningsløs 
ansamling av mislykkede menneskelige bestreb-
elser og hensikter» og der «teknologiens framtid 
bygger opp under en blind og urokkelig tiltro [til 
framskrittet]».6

Verkene i utstillingen kan likevel gripe tilbake i 
personlige arkiver bygget opp av erfaringer, utdan-
ning og interesser. Kunstnere vil i dag insistere på en 
«mixed genealogy», eller en «sammensatt stamtavle» 
som det kan bli oversatt til på norsk. Sammenset-
ningene det her er snakk om er liknende de vi finner 
ellers i samfunnet: Vitenskapen påvirker det poli-
tiske (medisinske nyvinninger øker levealderen og 
påvirker for eksempel pensjonsalderen), det estetiske 
påvirker vitenskapen (for eksempel gjennom visua-
liseringsmodeller), det politiske påvirker estetikken 
(ideologier skaper visuelle markører, som for eksem-
pel klesstil). På den måten ser vi at det er ytterligere 
krefter som virker på kunsten. De ulike verkenes 
«stamtavler» bygges dermed opp, og vi kan under-
søke dem gjennom sosial interaksjon med kunst.

Kunsten tilhører dem som ser den er én av mange 
mulige utstillinger, steder og tider vi kan treffe på 
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HC Gilje har i mange år vært aktiv internasjonalt og 
blir ofte forbundet med en generasjon kunstnere 
som sto for en «digital vending» i norsk kunstliv, som 
ble tydelig på 90-tallet. Etter å ha fokusert på rom, 
steder og landskap gjennom videokameraet, har han 
de seneste årene mer og mer utforsket det rommet 
verket befinner deg i. Ved hjelp av såkalte flyktige 
medier påvirker han opplevelsen til dem som opp-
holder seg i rommet ved bruk av lyd og lys, projek-
sjoner og refleksjoner som beveger seg og skaper et 
romlig drama. Gilje og hans samtidige påpeker at det 
har oppstått holdningsendringer, så vel som kon-
krete endringer, i måten kroppen forholder seg til 

omgivelsene med tettere interaksjon og kontakt med 
teknologi. Kroppen og sanseapparatet blir utvidet. 
Gilje vender stadig tilbake til «opplevelsen av verden» 
avgrenset i verker der forholdet mellom rom og tid 
gjerne blir vridd og vendt på. Likevel lager han ikke 
det som kalles for «stedsspesifikke» verker i fysisk for-
stand, for de kan hele tiden flyttes og forholde seg til 
andre rom. I det tidsavgrensede verket flip flop (2015) 
blir vi i likhet med i hans tidligere praksis invitert inn 
i et subjektivt fabulerende verk, denne gangen skapt 
av små speil som i rask takt vrir og vender på seg. 

I tillegg til LYNX-satellitten kan publikum opp leve 
aksjonen Arkens mål – Vigelandsparken (2015) av Yngvar 
Larsen inne i selve Frognerparken under åpningshel-
gen. Larsen var på tidlig totusentall i flere år ansatt på 
Institutt for landskapsplanlegging på Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås, og har gjennom 
hele sitt kunstnerskap vært opptatt av å visualisere 
«de store spørsmålene» – ofte knyttet til politikk og 
økologi. Han gjør dette med en stor dose humor, og 
kommuniserer dermed uanstrengt med sitt publi-
kum. Til denne utstillingen benytter han i tillegg et 
av de viktigste referanseverkene i vår kulturkrets som 
portåpner, nemlig en av de mest kjente historiene fra 
Det gamle testamente: historien om Noahs Ark, som 
kunstneren leser som en profeti for vår tid. Han evner 

HC Gilje, flimmer, 2015



24 25velger å oppleve verket etter at publikumsdeltagels-
en er over vil få andre minnebilder, og de som 
ikke har anledning til å delta, eller se når verket 
eksisterer i den fysiske verden, vil ha andre bilder 
igjen tilgjengelig via fotodokumentasjon. (Ballonge-
ne vil fortsette å markere volumet også på søndag 
11. oktober fram til Vigeland-museet stenger på 
ettermiddagen.) 

Filmvisninger, performance og workshop

I løpet av Norsk Skulpturbiennale 2015 vil det være 
flere arrangementer som utvider den overordnede 
diskusjonen utstillingen Kunsten tilhører dem som ser 
den foreslår.

 I filmen #Artoffline, som allerede er nevnt på 
s.16, intervjues kunstnere, kuratorer, filosofer og 
kunstkritikere om den påståtte krisen samtidskunst-
en har kommet i på grunn av Internett. Her stilles 
spørsmålet om Internett kan forandre hvordan kunst 
oppleves, produseres og distribueres, og i løpet av 
intervjuenes gang blir det tydelig at til tross for 
enorm motstand så har digitale teknologier forandret 
opplev elsen av kunst for alltid. De som intervjues 
i filmen er: Julieta Aranda, Clint Burnham, Wade 
Davis, Juan A. Gaitán, Agatha Gothe-Snape, Kate 
 Henderson , Antonia Hirsch, Mark Lewis, Suhail 

på den måten å balan-
sere et lettbent uttrykk 
med et gravalvorlig 
budskap i det han ved 
hjelp av publikum og 14 
heliumballonger marker-
er arkens volum på 13 
x 22,5 x 135 meter. Alle 
som ønsker kan delta i 

å realisere verket lørdag 10. oktober klokken 12:00. 
Ved å be om deltagelse fra publikum vil dette verket 
gi mange ulike minnebilder. Ikke bare vil hver enkelt 
person som deltar ha sin egen opplevelse. De som 

Yngvar Larsen, Arkens mål – Dania Beach 
FL, USA 2014. (The Measurements of the  
Ark – Dania Beach FL, USA 2014) 
Første Mosebok kap. 6 v 14 – 16  14!Lag deg 
en ark av gofertre. Du skal lage flere små 
rom i arken og tjærebre den innvendig og 
utvendig. 15!Slik skal du lage den: Arken skal 
være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen 
høy. 16!Du skal lage en åpning for dagslyset 
og avslutte den en alen fra toppen av arken. 
Du skal sette døren til arken på den ene 
siden og så lage et nedre, et andre og et 
tredje dekk.
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Malik, Marian Penner-Bancroft, Mohammad Salemy, 
Jörg Sasse, Nicolas Sassoon, Wilhelm Schürmann, 
Andy Sylvester, Ian Walace, Benjamin Woodard og 
Martin  Zelerhof. Filmen vises to ganger i løpet av 
utstilling en (10.10.2015, 14:00 og 31.01.2016, 13:00), og 
kunstner Manuel Correa som har regissert filmen vil 
holde en innledning til filmen første gang den vises. 

Kunstneren Adrian Paci viser i den poetiske filmen 
The Column (2013) hvordan tiden kondenseres som 
et resultat av dagens økonomiske logikk. Han låner 
en produksjonsmetode fra den harde kapitalistiske 
virkelig heten for å undersøke om en idé kan formgis 
langt fra sitt opprinnelsessted, slik kommersielle varer 
også i økende grad er formulert på et sted og produ-
sert et annet ved hjelp av billig arbeidskraft. Den råd-
ende logikken fører til at varen helst bør ferdig stilles Manuel Correa, #Artoffline, 2015 

Adrian Paci, The Column, 2013



28 29I 2014 startet kunstnerne Marjolijn Dijkman og 
Kristof Van Gestel forskningsprosjektet Performing 
Objects sammen med en gruppe kunstnere som 
fortsatt utvides. Prosjektet springer ut fra det kunst-
nerdrevne stedet Enough Room for Space i Brussel. 
Forskningsgruppens interesse er å undersøke hvor-
dan kunstnere kan forutse hvordan objekter funge-
rer som interaktive utøvere i forhold til sine brukere 
eller publikum. Performing Objects-gruppen er invitert 
til å skape tid for refleksjon omkring temaer som 
springer ut av deres samtale med utvalgte kunstnere 
i Norsk Skulpturbiennale 2015, og på den måten 
også presentere en dialog mellom kunstnere som 
sjelden får ta plass i det offentlige grensesnittet som 
en utstilling skaper. Gjennom en offentlig perfor-
mance og en mer intim workshop kommer de til å 
introdusere sitt prosjekt og se nærmere på hvordan 
verkene i Norsk Skulpturbiennale 2015 kan henlede 
på ideer om «performing objects». Informasjon om 
hvordan en kan melde seg på workshop og program 
finnes bakerst i katalogen. (Merk at det er en grense 
på 10 deltagere på workshopen.)

Utstillingens fortelling

Ved å presentere kunstnerne og deres verker i en 
sammenhengende tekst som dette, støtter teksten 

i det at den skal leveres. Dette har har ført til «sweat-
shop-skip» der billig arbeidskraft produserer det som 
skal leveres om bord mens både arbeidere, råvarer 
og varer er i transit. Filmen følger en granittblokk fra 
sitt opprinnelsessted i Kina gjennom en transforma-
sjon som foregår til sjøs. Granitten blir formet til en 
klassisk søyle før den kommer fram til sitt endelige 
bestemmelsessted i Europa. Aksjonen kunstneren har 
igangsatt fører en gammel tid sammen med vår egen, 
ved å krysse både tid og rom. Filmen vises en gang i 
løpet av ut stillingen (8.11.2015, 13:30).

Bas Schevers, Corner Sessions, 2015



30 31

opp under utstillingens romlige narrativ. Det van-
lige formatet på en biennaleutstillingskatalog er å 
presentere en introduksjon til utstillingen fulgt av 
verksomtaler og kunstnerpresentasjoner i alfabetisk 
rekkefølge, og la publikum vandre fritt mellom 
verkene. Dette er selvsagt også mulig med denne 
katalogen, dersom en benytter innholdsfortegnelsen 
foran i boken. Ved hjelp av denne kan publikum lett 
finne fram til omtalen av det verket de er nysgjerrige 
på. Følges teksten, derimot, så «starter» utstillingen 
til høyre for resepsjonen på Vigeland-museet. 

Her vises verket Mind Craft (2014 – 2015) av  
Pernille Rosfjord som, i likhet med Yngvar Larsen, 
har direkte oversatt ideen om objekter fra en dimen-
sjon til en annen. Objektene verket består av refere-
rer til dataspillet Minecraft, noe også tittelen peker 

på. Forestillingsevnen til spilleren avgjør hvordan 
omgivelsene blir til ved hjelp av kuber og styrer 
aktivitetene inne i den todimensjonale verden i 
dette spillet. Det er på lignende vis flere mulige 
måter å sette sammen de treobjektene du kan se i 
det som forslagsvis er det første rommet av Norsk 
Skulpturbiennale 2015 på Vigeland-museet. Du må 
selv tenke deg fram til hvilke ulike konstruksjoner 
som kan oppstå, men dersom du deltar på en 
omvisning (se program bakerst) vil du kunne være 
med å håndtere disse byggeklossene, og sette dem 
sammen på nye måter. 

Sal XII og XI

I de neste to rommene vises verker av fire kunstne-
re og en musiker som alle har sin faglige bakgrunn 
fra Bergen.

Bjørn Mortensen har i mange år drevet et 
«ikkeprosjekt» framover gjennom utstillinger og 
sin aktivitet på atelieret, der han fra tid til annen 
også inviterer andre kunstnere til å vise sine verker 
for et dedikert publikum. I opposisjon til kunstfelt-
ets for elskelse i det (tids)avgrensede prosjektet, 
der ulike etablerte forklaringsmodeller benyttes 
for å snakke om det, skaper Mortensen sine verk 
gjennom en utforsking av hva et materiale – i dette 

Pernille Rosfjord, Mind Craft, 2014 – 2015



32 33prosess er dermed det definerende i hans kunstner-
skap, og resultatene som vises offentlig vekker sym-
pati og undring hos den som forholder seg til dem. 

I sterk kontrast rent prosessmessig finner vi sam-
arbeidsprosjektet mellom kunstner Magnhild Øen 
Nordahl og musiker Omar Emanuel Johnsen Trialog 
(2013). I likhet med i HC Gilje sitt verk er også disse 

tilfellet leire – kan tåle i en intuitiv prosess der alle 
manifestasjoner av denne prosessen henger sammen 
over tid. Likevel er det ikke nødvendig å kjenne hans 
tidligere produksjon for å sette pris på og assosiere 
omkring det vi ser i denne utstillingen. Til tross for 
at verkene her ser ulike ut, har de alle fått samme tit-
tel: Pot (2015), men de er nummerert for at en likevel 
skal kunne skille mellom dem. Med nær menneske-
størrelse står disse nyproduserte skjøre «krukkene» 
og betrakter publikum i det en beveger seg rundt 
dem. Form språket Mortensen benytter forsterker 
holdningen hans i møte med blikk og kropp. Hans 

Bjørn Mortensen, Pot I, 2015

Magnhild Øen Nordahl & Omar Emanuel 
Johnsen, Trialog (Trialogue), 2013



34 35skulpturene en utforsking av rommet de befinner 
seg i. Her endrer ikke de skulpturelle elementene 
seg fra gang til gang verket vises offentlig, men lyd-
bildet komponeres spesielt til det gjeldende rommets 
akustikk. Det en hører er sju ulike akkorder som i et 
diatonisk forhold vekselsvis overlapper hverandre, 
og som fra tid til annen vil gi oss noen lydlige over-
raskelser. På samme måte som Mortensen utforsker 
grensene for keramikken, er Øen Nordahl også opp-
tatt av materialet. Men forsøket her er å skape så pre-
sise overganger mellom materialer – metall og tre – 
som mulig, for på den måten å forme de  skulpturelle 
høyttalerne. Verket Trialog kan også oppfattes som 
både et «arkiv» og en nylesning, da Johnsen utforsker 
de analoge teknikkene som var viktige i utviklingen 
av den elektroniske musikken gjennom analoge 
synthesizere og plateklanginstrumenter, representert 
her av de romlige elementene som Øen Nordahl 
har utviklet. I verket er også en lydlig dobbelthet 
mellom et «da» og et «nå», da lyden både modulerer 
kunstig romklang inspirert av rommet verket vises i, 
samtidig som publikum opplever klangen som kastes 
tilbake fra rommet verket vises i.

Toril Johannessen har lenge vært opptatt av 
optiske illusjoner, og i prosjektet Unlearning Optical 
 Illusions III (2015) oppstår det tredje verket som 

Toril Johannessen, Unlearning Optical  
Illusions III - The Hermann Grid Illusion, 2015 



36 37tilhører dette langvarige prosjektet. Fem mønstrede 
tekstiler er drapert i rommet, og de strekker seg 
ut fra stativer som henspiller på tekstilindustriens 
estetikk. På avstand ser disse stoffene ut som dem 
man finner på markeder og som klesplagg i Vest- 
Afrika, men ved å studere mønstrene kan vi finne 
kjente optiske illusjoner oppkalt etter vitenskaps-
mennene som designet dem: Hermann, Müller-Lyer, 
Poggendorf, Hering og Zöllner. På den måten kobles 
persepsjonspsykologi og tekstilhistorie sammen, og 
vi får en anledning til å tenke over hvordan kulturell 
identitet skapes. De optiske illusjonene spilte en sen-
tral rolle for hvordan visuell persepsjon ble utforsket 
på 1800-tallet, og var medvirkende til at psykologi 
ble et eget fagfelt. På samme tid ble den tradisjonelle 
indonesiske voksbatikken industrialisert gjennom 
maskinelle trykketeknikker i Nederland. Stoffene ble 
deretter eksportert, og ble populære i Vest-Afrika. De 
er blitt appropriert i en så stor grad at de i dag gjerne 
betraktes som et uttrykk for afrikansk identitet. 
Johannessen har i mange av sine verk appropriert 
metoder vi kjenner fra vitenskapene for å frem-
stille sine verker. Det gjør hun også i verks-suiten 
 Unlearning Optical Illusions. Illusjoner har vært viktige 
verktøy i undersøkelser av kulturelle variasjoner, og 
har vært med på å gjøre det allment kjent at måten 

vi ser på har sammenheng med hvilke miljøer og 
landskap vi vokser opp i og opplever – arkitektoniske 
så vel som kulturelle. 

I arbeidene til Johanne Hestvold finner vi også 
referanser til tekstilen, men denne gangen gjennom 
blant annet betongskulpturer. Dette er fortsettelsen 
på en undersøkelse som pågår i ulike materialer, og 
som Hestvold tidligere har gitt titler som OIO, ØDØI, 
EV VU, IIAO, OooO, ,”,, [sss] [sss] og UV VU (alle 2015). 

Johanne Hestvold, HVO, 2015
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tilgjengelig i dag, selv når valgfrihet fungerer som et 
styrende prinsipp. Skulpturene får klærne vi har på 
oss til å framstå som fordreide versjoner av betong-
elementene vi har foran oss.

Monolittsalen

Steffen Håndlykken og Ingrid Lønningdal skaper også 
dramatikk i rommet ved å henspille på det tekstile 
med betong. De to kunstnerne fører sammen sine 

Titlene er visuelle bokstavassosiasjoner til formene, 
som er hentet fra mønsterblader til klær. Tidligere 
har Hestvold også påkalt kanoniserte kunstnere i sine 
titler og dermed igangsatt en dialog mellom det verket 
som er tilstede i rommet (hennes) og andre verk som 
ikke er tilstede, men som publikum har en oppfatning 
av hvordan ser ut. Eksempler er Forventning en om sølv 
(Turner) (2013), Landskap etter Balke (2013) og Kasser 
etter Morandi (2012/2013). Verkene som vises i Norsk 
Skulptur biennale 2015 påkaller assosiasjoner om 
klesdrakter, spesielt for dem som har kjennskap til 
mønsterblad og søm. Hestvold er opptatt av hvordan 
kulturen omkring oss skaper etablerte subjektiverings-
prosesser, og klesmønsterets språk antyder standardi-
sering, masseproduksjon og oppskrifter. Konsument-
samfunnet vi  lever i har kapitalisert på å lage klær, sko 
og andre varer der kjøperen for eksempel kan velge 
fargesammensetning eller materialkvalitet for å gjøre 
varen « spesiell» og «personlig». Slike  differensieringer 
er ment å fungere «frigjørende», men er likevel styrt. 
Samtidig vet vi at også denne logikken og disse 
mønstrene kan brytes, tilpasses og endres etter egne 
ønsker. Og i det bygges en av verkets spenninger opp; 
valgfrihet. Kanskje er forslaget at en nettopp burde 
undersøke om det er mulig å forme subjektiverings-
prosesser på andre premisser en de som virker 

Steffen Håndlykken & Ingrid Lønningdal, 
 Gardin/Oval (Orange) (Curtain/Oval (Orange)), 2014
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gipsmodeller av Monolitten. De går også i direkte 
samtale med rommet ved å lage romtilpassede stati-
ver. De kompli serer dermed veien gjennom rommet 
på en måte som leder publikum, og peker på de 
forviklingene som kan oppstå når flere mennesker 
skal skape noe sammen. 

I et av de originale vitrineskapene til Vigeland 
i samme sal finner vi også resultatet av et annet 
langvarig kunstnersamarbeid; små leireskulpturer 

individuelle interesser i sitt samarbeid. Lønningdal 
har en sterk interesse for romlighet og farge, for 
byfornyelse og hvordan våre omgivelser fungerer 
som premissleverandør for våre liv. Håndlykken har 
i sin praksis delt sin tid mellom å lage egen kunst 
og det å vise fram andres kunst gjennom visnings-
rommet 1857 på Grønland i Oslo, og kunstens 
rom og strukturer er sterke drivkrefter for ham. 
 Pro sjektet Projeksjoner (2015) springer ut av det lang-
varige samarbeidsprosjektet «Institutt for Farge», 
som i tillegg til Håndlykken og Lønningdal består av 
kunstnerne Silje R. Hogstad og Elizabeth Schei, der 
alle prosjekter oppstår som resultat av langvarige 
samtaler og der det ikke alltid er mulig å spore hvem 
som har bragt hvilke forslag til torgs eller hvordan 
ideer har utviklet seg i de ferdige verkene – enten de 
er fysiske eller sosiale. Bakgrunnen for den tilstede-
værelsen vi finner på Vigeland-museet er « Instituttet» 
sine samtaler om deres egne kunstnerskap og 
krysnings punktene mellom dem, som ledet opp til 
deres separatutstilling Solo på Rogaland Kunstsenter i 
2014. Dette var første gang Håndlykken laget «lerret» 
av betong og Lønningdal malte på disse, i verket 
Gardin/Oval (2014). Kunstnernes samtale og material-
utforsking har fortsatt. Denne gangen med tanke 
på at nærmeste nabo til det nye verket er Vigelands 

Anna Carin Hedberg & Ebba Moi, Formforandringer 
(Changes in Three Dimensions), 2015
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påvirke deres form med våre egne oppfatninger, 
erfaringer eller ønsker. Hedberg og Moi har i mange 
år jobbet med kunst som en politisk plattform, og 
gjennom dette prosjektet legger de vekt på hvordan 
vi kan oversette egne erfaringer inn i et formspråk 

som er del av Anna Carin Hedberg og Ebba Moi sitt 
verk Formforandringer (2015). Med utgangspunkt i 
 Vigelands skulpturer har de invitert ulike delta-
gere til å lage samlingen av leireskulpturer vi ser 
her. Denne prosessen er også gjort tilgjengelig for 
oss i en video. I løpet av utstillingsperioden vil det 
være  mulig å bidra til kunstnernes verk gjennom 
åpne work shops (18.10.2015 og 08.11.2015, 12:00 
– 14:00), og dermed være med på å utøke den alle-
rede eksister ende samlingen skulpturer en kan se i 
Monolitt salen og Formidlingsrommet. Workshope-
ne holdes i Formidlingsrommet på andre siden av 
 museet. Her vises også tilveksten av samlingen på et 
spesiallaget hyllesystem inspirert av interiørarkitek-
turen på museet. Vigeland-museet var kunstnerens 
atelier, og med Hedberg og Moi sitt initiativ og publi-
kums aktivitet, så får vi igjen en mulighet til å opp-
leve disse salene som produksjonslokale. Gjennom å 
etablere et forhold mellom en «original» (Vigelands 
skulpturer) og en «kopi» (leirefigurene) oppstår en 
reise mellom de ulike tidene verkene er laget i – en 
tidsreise. I det at de store skulpturene blir overført til 
håndflatestore leireskulpturer skjer også en overset t-
else. På samme måte som vi omsetter skjermspråket 
til det fysiske i vår forestillingsverden, så har vi også 
mulighet til å gjenskape skulpturene og dermed 

Ingrid Askeland, Absolut Askeland, 2015



44 45skulpturer, med elementer som øgler eller drager, 
i tillegg til enkelte skulpturer som er inspirert av 
sagaer og eventyr. Eksempel på dette er skulpturene 
Piken på bjørnen fra 1921 (inspirasjon fra Kvitebjørn 
Kong Valemon) og Egil Skallagrimsson reiser nidstang fra 
1922 – 1923 (inspirert av Egilsagaen fra 1200-tallet, 
hvor den islandske vikinghøvdingen og skalden Egil 
reiser nidstang, mens han kaster forbannelse over 
norske kong Eirik Blodøks og dronning Gunnhild). 
Skulpturene er stort sett fra hans sene kunstnerskap, 
og er hovedsakelig laget mellom 1916 og 1938.

Verket Victory Over the Sun (2011) av Marius Engh 
henter sin tittel fra futuristoperaen Victory Over the 
Sun som hadde premiere i St. Petersburg i 1913, der 

og påpeker samtidig at historien ikke er en etablert 
sannhet.

En annen kunstner i utstillingen som arbeider 
med representasjoner, politikk og leirematerialet 
er Ingrid Askeland. I Monolittsalen finner vi  hennes 
verk Absolut Askeland (2015) med motiver som kan 
knyttes til dagens kulturpolitikk. Askelands ver-
ker er både dekorative og satiriske på samme tid, 
og i verket som vises for første gang her smelt er 
disse to virkemidlene sammen i en sterk ytring 
om kunstneres posisjon i vårt politiske landskap. 
Dette er så langt siste i en lang rekke verker der 
Askeland henter sine karakterer og bilder fra eget 
liv og opplevd medievirkelighet, men denne gangen 
mindre fargerikt presentert. Igjen er det en flaske-
form som blir benyttet som «bakgrunn», og mange 
vil nok gjenkjenne den karakteristiske formen til 
et kjent svensk vodkamerke. Askeland selv dukker i 
sedvanlig stil opp i bildeflaten, der hun tviholder på 
et stort sugerør som peker mot flaskebunnen fylt av 
kronestykker. 

Eventyrsalen

Marius Engh og Runa Carlsens verker vises i det 
som ofte blir referert til som Eventyrsalen, der vi 
langs veggene kan se Vigelands mer fantasifulle 

Marius Engh, Victory Over the Sun, 2011



46 47til en oppmerksomhetens og bevissthetens scene. 
Mønsteret blir til instruksjoner for bevegelser. Og 
med sin skarpe kritikk av fascismen i form av ekspli-
sitt vold og overgrep – blant annet i det rommet der 
vi ser teppet som her er gjenskapt, legger  filmens 
tematikk seg som et slør over det og utfordrer 
publikum. For de som kjenner filmen vil det være 
 ubehagelig å plutselig befinne seg i dens univers ved 
å bli tvunget til å gå over teppet i utstillingsrommet.

Runa Carlsen griper enda lenger tilbake i våre 
felles historiefortellinger. Hun henter også inspira-
sjon fra et tekstil, men også en bloddryppende saga 
og vår egen samtid, i sitt verk Flesh (2015). Kroppens 
skjørhet og vår egen tid veves her sammen av mange 
historier. Dette er en videreutvikling av et tidligere 
verk som hadde tittelen Det røde varpet fra 2014, der 
forlegget var et arkeologisk funn av et varp (renning) 
som stammer fra eldre jernalder funnet i en myr på 
Tegle gård på Jæren. Carlsen har igjen brukt dette 
som formmessig utgangspunkt, men denne gangen 
vevet Njåls Saga tydelig inn i det ved å referere til 
beskrivelsen av Valkyrjenes vev som skildres der.  I  
sagaen fortelles det om en vevstol med en blodrød 
renning laget av innvoller spent opp mellom blodige 
spyd, der hodeskaller tynger renningen, vevskjeen er 
i jern og piler fungerer som skyttel. Når Valkyrjene 

den kjente kunstneren Kasimir Malevitsj laget kos-
tymene og scenografien. Det er også her Malevitsjs 
banebrytende sorte firkant dukker opp første gang 
som del av scenografien. En tolkning av operaen 
har vært at den fremsatte et språk som ingen kunne 
forstå, og med det annonserte fornuftens død. Sort 
firkant som maleri ble vist første gang i 1915, og da 
som kunsthistoriens «første maleri som ikke avbildet 
noe»7, hengt øverst i et hjørne av rommet der det 
tradisjonelt i russiske hjem ville hengt et religiøst 
ikon. Det er ikke slik at Enghs håndtuftede gulvteppe 
Victory Over the Sun har noen direkte estetisk relasjon 
til Malevitsj sitt verk, men indirekte peker det på hva 
som skjer når en blir utfordret til å se på nye måter, 
og når en må forsøke å forstå de visuelle inn trykkene 
som utfordrer. Slik fungerte både perspektiv-
tegningen og fotografiet når de kom, og i vår tid er 
det å se på nye måter tett knyttet til teknologi. Dette 
gulvteppet er en reproduksjon av et teppe vi kan se 
i Pier Paolo Pasolinis film Salò eller Sodomas 120 dager 
fra 1975. Gjenskapingen er skjedd ved at kunstneren 
har studert et teppe i filmen gjennom den fragmen-
terte fremstillingen scenografi gjerne får i spille-
filmer. Teppet blir dermed «offer» for uproporsjonalt 
stor oppmerksomhet i forhold til det som utspiller 
seg på det, og blir med sin form i utstillingsrommet 



48 49vever velger de også hvem på slagfeltet som skal dø, 
og hvem som skal overleve. Vevstolen er her laget 
av ordinære kobbervannrør, og trådene i nylon er et 
produkt fra petroleumsindustrien som har sin største 
tilstedeværelse nettopp i området omkring Jæren.

 
Fontenesalen

Til tross for at flere av verkene i Norsk Skulptur-
biennale 2015 befinner seg i de samme rommene 
som vi finner den faste samlingen i Vigeland- museet, 
er det ikke i alle tilfeller mulig å etablere en direk-
te dialog mellom samlingen og de verkene som 
midler tidig oppholder seg i museet i forbindelse 
med  biennalen. I hvert fall ikke som et definerende 
element ved de verkene som er på besøk.

Et verk som unndrar seg en slik dialog er 
U.T. (Benk) (2015) av Tarje Eikanger Gullaksen, en 
benk en også kan sitte på for å se filmen Objects in 
the mirror are as they appear (2015). Gjennom disse 
representa sjonene transporteres publikum til 
Clive House i  Kolkata i India, en av byens tidligste 
eksempel på kolonialistisk arkitektur der etterkom-
merne til en  rekke flyktningfamilier som tidligere 
 okkuperte   huset nå er blitt drevet ut til fordel for 
et restaurerings prosjekt som skal gjøre huset om 
til et museum. Familiene bor fortsatt på tomten, Runa Carlsen, Flesh, 2015



50 51tydeliggjør denne implosjonen, da den er en avstøp-
ning i bronse av en benk som i dag skaper et sosialt 
møtested på gårdsplassen til Clive House. Den opp-
rinnelige benken er satt sammen av en flere hundre 
år gammel takbjelke fra huset, og bein, eller støtter, 
konstruert av restmateriale fra husbyggingen. Filmen 
dreier seg også om livet omkring denne  benken. 
Innledningsvis minner den om den tradisjonelle 
etno grafiske filmen: Vi følger beboerne fra morgen til 
kveld. Neste morgen introduseres vi derimot for den 
eneste stemmen i filmen, en doktor som har valgt å 
adoptere disse menneskene som sin nye familie. For 
ham er dette et sted der han kan gjemme seg bort 
fra det han kaller middelklassens middelmådige og 
dømm ende blikk. Gjennom referanser til vestlig og 
indisk billedkunst og den bengalske filmskaperen 
 Satyajit Ray forteller han om sitt forhold til Clive 
House og det omkringliggende samfunnet. På et 
tidspunkt i filmen der kameraet panorerer over et 
ruinlandskap inne i Clive House utroper han «Fattig-
dom er en handelsvare for de rike!»

 
Borggården

Mange av verkene i utstillingen belyser forholdene 
mellom kropp og blikk, rom og arkitektur, men også 
hvordan vi påvirker og er påvirket av våre omgivelser 

og gjennom filmen får vi et innblikk i deres hver-
dag. Men det er ikke kunstnerens blikk vi følger – 
 Eikanger Gullaksen har engasjert et lokalt kvinnelig 
filmteam. Med dette grepet ønsker han å unngå et 
eksotiserende mannlig blikk på de kvinnene som 
er filmet og i tillegg gis en unik tilgang til deres liv. 
Gjennom samarbeidet etableres en metode for å 
«implodere» kulturforskjeller både mellom geo grafier 
og kjønn, men også mellom det moderne og det 
tradisjonelle. Skulpturen som befinner seg i rommet 

Tarje Eikanger Gullaksen, U.T. (Benk) (Untitled (Bench)), 2015 



52 53og teknologiske utviklinger. Blant annet kan en få en 
påminnelse om hvordan kroppen i dag kan forflytte 
seg over enorme strekninger i løpet av kort tid og 
dermed møte immateriell motstand eller bli konfron-
tert med seg selv på andre måter enn rent fysiske. 

Janne Kruse sitt verk Standing Figure Slow Mind 
(2014 – 2015, se bilder på side 11) består av forvridde 
fargede stålstenger. Kunstneren har benyttet sin 
egen styrke og vekt til å forme stengene, og dermed 
har hun målt opp kropp ens volum i bevegelse. Hver 
skulptur kan ses som et anatomisk møte mellom to 
kropper, og skulpturgruppen blir dermed en beskri-
velse av et meditativt nærvær som repeteres. Standing 
Figure Slow Mind er blitt til gjennom flere reiser til 
Kina, og er dermed knyttet til miljøet og kulturen 
der, og i denne katalogen vises også bilder derfra. Til 
Norsk Skulpturbiennale 2015 er verket fraktet fra 
Beijing til Oslo for å skape en ny ramme omkring det, 
og fremheve tidsaspektet i verkets indre logikk. Her 
er også verket utvidet, da flere av skulpturene som 
vises er pro dusert med lignende metode i Oslo. «For-
tellingen» til Standing Figure Slow Mind er en poetisk 
manifestasjon av kroppen, dens krefter og kontem-
plasjonen som ligger bak det å repetere en øvelse.

Suvi Nieminen minner oss også om våre fysis-
ke rammer, både i en arkitektonisk og moralsk 

Tarje Eikanger Gullaksen, Objects in the 
mirror are as they appear, 2015
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spesielt til denne utstillingen. Byggeklossene i den 
tilpassede strukturen vi kan gå gjennom, studere på 
nært hold og delvis bevege oss rundt viser hvordan vi 
fremstiller organiske former og prosesser.

forstand. Hennes verk Utvekst (2015) er del av en 
verkssyklus som startet i 2011, og som hver gang 
blir installert i ulike rom, bueganger og døråpninger. 
Selv om dimen sjonene endres fra sted til sted er 
prinsippet hele tiden det samme; innerslangen til 
traktorhjul formes slik at det ser ut som de sprenger 
seg vei gjennom en åpning eller stenger for vår vei 
gjennom et rom. I Vigeland-museet kan verket ses 
fra flere ulike steder – fra resepsjonen i det publi-
kum ankommer museet, gjennom vinduer og dører 
i utstillingssalene eller tett opptil ved å gå nærme i 
selve Borggården. Dette verket føyer seg inn i en lang 
rekke romlige undersøkelser som Nieminen har vært 
opptatt av gjennom hele sitt kunstnerskap, både 
innenfor galleriet og i offentlige uterom. I Utvekst 
vil en også se et annet rom åpne seg rundt verket 
dersom materialvalget blir tatt med i betraktningen. 
Hjulets fortrøstningsfulle samfunnstjeneste for å 
skape vekst og næring, og det at gummien i hjulet 
er et petroleumsprodukt, henleder tanken på det 
paradoksale avhengighetsforholdet som er direkte og 
tett flettet sammen i norsk sammenheng. 

Sal VII 

Arkitektur er også noe som opptar Eamon  O’Kane 
i hans verk The Wood Archive (2015) som er laget 

Suvi Nieminen, Utvekst (Outgrowth), 2015



56 57

Eamon O’Kane,  
The Wood Archive, 2015



58 59Ikke bare vitenskapelige, men også sosiale – slik som 
vi finner i lek. O’Kane har i flere år vært opptatt av 
1800-tallspedagogen Fredrich Fröbel, mannen bak 
vår tids barnehager (kindergarten). Som en del av 
hans tilrettelegging for læring hos barn utviklet han 
også pedagogiske leker, slik som byggeklosser i tre. 
Kunstneren har også lenge vært opptatt av karbon 
som et av livets avgjørende elementer. Både viten-
skapelige modeller og byggeklosser er hjelpemidler 
for å visualisere og undersøke verden omkring oss, 
men her er objektene plassert uten opplagt relasjon 
til hverandre. Han bryter dermed med den ordenen 
som tittelen henspiller på. Dette er verken et arkiv 
eller et bibliotek over gjenkjennelige former, snarere 
er fellestrekket for hele installasjonen at alt er laget 
av tre. O’Kane ser dette som en undersøkelse av en-
tropien, der treet som materiale er et øyeblikksbilde 
av karbon på vei mot sin nedbrytning. Materialet blir 
av kunstneren dermed behandlet som en akkumula-
sjon av assosiasjoner.

Gunvor  Nervold Antonsen benytter seg også 
av assosiasjon, men her blir publikum gitt større 
mulighet til å ta del. Hennes monumentale verk 
Repetisjoner av et stille rom (2015) er også laget spesielt 
til Vigeland-museets lokaler, og har oppstått som en 
foreløpig kulminasjon av verker hun har produsert 

Gunvor Nervold Antonsen, Repetisjoner av et stille rom 
(Repetitions of a Quiet Room), 2015
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et monument, det er også et minnesmerke over en 
families sameksistens. 

En annet subjektiv fortelling finner vi i Mathijs 
van Geest sin tilforlatelige bronseskulptur Was this 
Smile Perhaps a New Parameter? (2014). Det er som om 
vi kan forestille oss den stående menneskefiguren 
som nettopp har kommet opp fra en svømmetur. 
Van Geests verker tar ofte for seg de øyeblikkene en 
ellers ikke legger stor vekt på, og gjør dette på en 
måte som vekker sympati – ja kanskje til og med 

de senere årene der et tekstil danner bakteppet for 
en rekke skulpturelle elementer gjerne laget i tre. I 
og med at verket blir ferdig først til utstillingen pre-
senteres en rekke bilder av arbeidsprosessen i denne 
katalogen. Selv om vi kan gjenkjenne struktur er 
i hennes ferdige arbeider er det mer nærliggende 
å spekulere i om hennes romlige montasjer – ja, 
hennes praksis generelt – er som materiell eksistens-
ialisme å regne. I bakteppet som presenteres her kan 
vi igjen spore repetisjoner av formene vi også kan 
se i forgrunnen, farger gjentas og gjennom bilde-
materialet kan vi se bruddstykker av hvordan denne 
 installasjonen har vokst fram. 

Uten å peke på tankenes banale fluktlinjer 
finner en også i Danuta Haremska referanser til både 
 tekstil, prosess og vekst i hennes Natural Monument 
fra 2014, vist offentlig første gang her. Rotsystemet 
som henger skjørt over gulvet er fra en palme som 
levde i 50 år og som tilhørte hennes mor. Da kunst-
neren var rundt ti år ble et kjernefrø fra en daddel 
plantet i en potte. Etter hvert som årene gikk vokste 
palmen og stilte krav til sine eiere; røttene fikk det 
flere ganger gjennom sitt liv trangt og ompotting var 
nødvendig. Denne utrettelige prosessen og omsorgen 
har ført til et vakkert spunnet rotsystem, som nå har 
fått en krone av heklet hampgarn. Ikke bare er dette 

Danuta Haremska, Natural Monument, 2014



62 63store salen forbeholdt temporære utstillinger har 
navnet «Personmonumenter og tegninger». Her finner 
vi midt i rommet installasjonen Reluctantly Gourmet 
(2014) av Aurora Sander, som er en kunstner duo 
bestående av Ellinor Aurora Aasgaard og Bror San-
der Berg Størseth. Kunstnerduoen har flere ganger 
benyttet referanser til scenografien og det teatrale 
i sine verker, og små tekster akkompagnerer dem. 
Handlingene i disse tekstene, og dermed i verkene 
som presenteres, er inspirert av såpeoperaer,  b-filmer, 
reklame, overhørte samtaler på t-banen, Søren Kirke-
gaard eller Kim Kardashians twitter- konto. De utfor-
sker hverdagslivet og sosiale normer. Slik også her: De 
inviterer deg nemlig til et middagsselskap der samta-
len sitter løst inntil vertinnen faller død om på gulvet. 
Gjestene, inkludert deg, diskuterer hvem morderen 
kan være, og blir overrasket over at det er butleren 
som er den skyldige i og med at dere alle ser ham 
nærmest som en del av interiøret. Denne fortellingen 
følger verket, som er befolket av antropomorfe meka-
niske objekter og skulpturer, og gjennom fortellingen 
blir publikum også implisert i verket som aktører.

Runa Sandnes sitt nye verk danner med sin plas-
sering enten et sluttpunkt for utstillingens narrativ i 
første etasje, eller dets startpunkt, alt etter hvordan 
en beveger seg gjennom utstillingen. Heterotopi (2015) 

empati – hos betrakteren som har evnen til innle-
velse. Størrelsen på dette verket forteller oss også en 
annen ting om hans kunstnerskap; hans verker kan 
ha en tendens til å gjemme seg i utstillings lokalene, 
og slik utfordrer han publikum til en øvelse i 
oppmerksomhet.

Personmonumenter og tegninger, og Sal III

I de resterende rommene i første etasje av 
 Vigeland-museet eksisterer biennalens verk på nytt 
sammen med samlingen, og rommet som følger den 

Mathijs van Geest,  Was this Smile Perhaps 
a New Parameter?, 2014



64 65er en gruppe flate skulpturer laget av bronsespeil 
som er festet i spesiallagede rammer. Deler av 
speilflatene er skrapet bort, og gjennom det dunkle 
glasset som kommer til syne blir det som er bak 
speilene også synlig fra forsiden. Samtidig skjermer 
de delene av speilet som ikke er skrapet bort det som 
er på framsiden av dem, dersom man beveger seg til 
baksiden. Speil rammene minner om buede portaler, 
men speilene hindrer gjennomgang. Rommet utvider 
seg – dobler seg, eller krymper – avskjermes, når 
en beveger seg rundt i rommet. Dermed fremstår 
Vigelands skulpturer og ens egen kropp på nye og 
uvante måter.

Andre etasje – Foredragsalen 

I andre etasje, i Foredragsalen, finner vi Nils Olav Bøe 
sin videoinstallasjon Constructed Site (2013 – 2015). Bøe 
er mest kjent for fotografier av scener og landskap 
som opplagt er modeller av noe vi kjenner fra vår 
egen verden. Også utgangspunktet for denne installa-
sjonen er fotograferte modell-landskap. En sakte 
panorering over et fotografi som projiseres på to 
lerret i det mørke rommet speiler seg i et trekantet 
basseng med vann. Denne gangen er landskapene fra 
steder vi kjenner godt fra oljeindustrien; Kuwait og 
Dubai. Den konstante bevegelsen akkompagneres av 

Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard & Bror Sander Berg
Størseth), Reluctantly Gourmet, 2014 – 2015



66 67et lydspor komponert av Jo Berger Myhre som drama-
tiserer de ellers rolige ørkenscenene – tidvis vertikalt 
brutt opp av urbane oaser av skyskrapere. 

Mot fondveggen i det samme rommet er  
Mikkel Wettre sin installasjon After Dark (2014 – 2015) 
bygget opp med en ornamentert skjermvegg som et 
aktiverende element. Volumet som er skapt på bak-
siden av skjermen rommer en skulpturgruppe som 
gir oss assosiasjoner til arkitektur vi kjenner fra vår 
egen kulturkrets – silhuetter av tak, spir eller søyler, 
men som likevel beholder sin integritet som selvsten-
dige romlige komposisjoner. Begge arbeidene i dette 
rommet gir liv til noe som er statisk, henholdsvis et 
fotografi og en skulpturgruppe. I Bøes arbeid er det 
kameraet som gjør animasjonsjobben, mens det i 
forhold til Wettres verk er nødvendig å bevege seg 
langs det som skaper en skjerm foran, og skjermer, 
skulpturgruppen bak for at øyet skal oppdage det 
«spillet» som oppstår. 

På balkongen en kan gå ut på fra Foredragsalen 
skaper Just a Restless Feeling (2013 –) av Nils Elvebakk 
Skalegård en romlig forbindelse til Monolittsalen. 
Dette pågående prosjektet består så langt av en serie 
skulpturer i brent leire, uten glasur eller annen 
overflatebehandling, som her står på pidestaller han 
selv har laget. På samme måte som andre kunstnere 

Nils Olav Bøe, Constructed Site, 2013 – 2015
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Mikkel Wettre,  
After Dark, 2014 – 2015
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hint til okkultisme, «new space-age», matematikk og 
alt der i mellom.

Andre etasje – Skissesalene

I likhet med Lyche er Emma Brack også en kunstner 
som trekker veksler på noe som er utilgjengelig, 
men her i forståelsen subjektivt avgrenset. Vi finner 

i utstillingen, for eksempel Janne Kruse og Runa 
Sandnes, fokuserer også Elvebakk Skalegård på det 
å formgi materialet, men i tillegg presenterer han 
en bildeverden i form av skraveringer i leiren. I en 
av skulpturene i verksgruppen er for eksempel en 
zeppeliner og en pyramide sammenstilt i ett bilde, 
og det vi ser er en umulig historieframstilling. Han 
peker på hvordan vi benytter avbildet teknologi som 
visuelle markører for å tidfeste et bilde, og ønsker å 
rette vår oppmerksomhet mot hva som er tidløst, og 
hva som ikke er det. 

I et lite siderom til Foredragsalen  befolker 
 Josefine Lyche utstillingen med en gruppe 
 skulpturer som er del av verksgruppen 4D Ambas-
sador (2014 – 2015). Sammen danner de en installa-
sjon der hun blant annet bruker lys for å forsterke 
følelsen av å tre inn i en ny dimensjon, for som 
tittelen antyder er dette «ambassadører» for en 
dimensjon vi til vanlig ikke har tilgang til. «Ambas-
sadørene» er fysiske former som presenterer ikke-fy-
siske fenomener. Lyches verker er de senere årene 
blitt plassert innenfor noe en kan kalle en «esoterisk 
retning» innenfor samtidskunsten, og definerer selv 
denne skulpturgruppen humoristisk som «glam-mi-
nimalistiske». Hun har i mange av sine verker re-
turnert til grunnleggende geometriske former, med 

Nils Elvebakk Skalegård, Just a Restless Feeling #16, 2013



72 73utdrag fra verksserien Dream Sculptures (2015), der 
hvert enkelt verk blir gitt en tittel, i det som i Vi-
geland-museets univers kalles for Skissesalene i 
museets andre etasje. Bracks prosess springer ut av 
den tiden en er som minst bevisst; sovende. Hun 
drømmer skulpturer som hun tegner ned på papir 
så fort hun våkner, og deretter blir formene nøye 
bearbeidet til skulpturer. Resultatet er noe i retning 
av materialiseringen av en underbevisst bevissthet. 
Sammen med skulpturene kan publikum lese dikt 
som er inspirert av og dedikert til skulpturene i 
hennes publikasjon Diary Series: Oslo Dreams. Den siste 
helgen av Norsk Skulpturbiennale 2015 inntas igjen 
det kunstnerstyrte LYNX i hjørnet av Frognerparken 
tett på trikkestoppen Frogner Plass. Brack viser her 
fortsettelsen av sitt prosjekt på Vigeland-museet, 
der det også vil være performance og diktlesing. (Se 
åpningstider bakerst.)

I byrommet

På Frogner Plass trikkeholdeplass møter publikum 
et verk i det offentlige rom som også tilhører Norsk 
Skulpturbiennale 2015. Matthew Quentin Midtskau 
viser de tre skulpturene som samlet har fått tittelen 
Put Your Ear to the Ground No. 2 (2014). På noe som 
både minner om, og kan benyttes som, en benk i tre 

Josefine Lyche, Ad Lucem (after Mel Bochner`s 
Meditation on the theorem of Pythagoras), 2015



74 75står tre stålformer. Midtskau har de seneste årene 
vært opptatt av hvordan han kan fange lyden av om-
givelsene, hvordan våre omgivelser formes av lyden 
og hvordan disse igjen påvirker oss. Skulpturene er 
del av denne pågående undersøkelsen, og hulrom-
mene i stålskulpturene som skaper «kroppene» i det 
verket vi kan oppleve på Frogner Plass fokuserer vår 
opplevelse av akkurat dette offentlige rommet ved 
lydlig å speile rommets resonans. 

På Youngstorget finner vi en konstruksjon med 
tittelen Void to Void (2014 – 2015) av Leander Djønne 
og Matias Faldbakken. Verkets tittel har en historie 
som strekker seg tilbake til 2007 og Djønnes video-
verk med samme tittel. Filmen begynner 70 meter 
under vannoverflaten i Osafjorden i Hardanger, og er 
en reise fra fjordens avgrunn til hulen Sygnestveit-
kyrkja som i sin tid ble brukt til hedenske ritualer. 
Med en omforming av verk og prosess fra film til 
skulptur elle installasjoner så er det oppstått et «nød-
vendig samarbeid» mellom to kunstnere. En tidligere 
manifestasjon av dette samarbeidsprosjektet var i 
2014, da en rekke grøftekasser, som sikrer arbeidere 
mens de jobber i diker og grøfter eller arkeologer 
på utgraving, ble installert i et offentlig rom i Paris. 
Ved å legge grøftekassene på siden, og deretter stable 
dem oppå hverandre, satt de det offentlige rommet 

Emma Brack, Dream Sculptures, 2015
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i spenn. Jorden og «himmelen» ble som presset fra 
hverandre for å gi rom og beskytte, og det åpnet seg 
et metaforisk handlingsrom. Verket pekte på mu-
lighetene og begrensingene i møtet mellom men-
nesker; møter mellom den som kontrollerer og den 
som blir kontrollert, herre og slave, stat og individ, 
produsent og konsument. Manifestasjonen vi finner 
på Youngstorget under Norsk Skulpturbiennale 
2015 er enda et verk som gis tittelen Void to Void, og 
dermed bryter kunstnerne med den konvensjonelle 
holdningen vi har til titler. Void to Void blir mer som 
et navn å regne, som kan benevne ulike variasjoner 
over samme tematikk. Djønne og Faldbakken bidrar 
også med en publikasjon i utstillingen, som presen-
terer utvalg fra hver deres bildearkiv og nyskrevne 
tekster.

Samarbeid

Djønne og Faldbakken aktiverer ideer om subjektet 
i sitt «nødvendige samarbeid», og den individori-
enterte holdningen til kunstnerrollen blir dermed 
brutt. Vi kan se direkte bevis på slike brudd i flere av 
prosjektene i Norsk Skulpturbiennale 2015, mens det 
i andre tilfeller er mindre tydelig. 

Magnhild Øen Nordahl og Omar Emanuel John-
sen trekker veksler på hverandres spisskompetanser 
for å skape ett felles verk. Kunstnerduoen Aurora 

Matthew Quentin Midtskau,  
Put Your Ear to the Ground No. 2, 2014
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Leander Djønne &  
Matias Faldbakken,  

Void to Void, 2014 – 2015



80 81offent ligheten, men vel så viktig er de faglige, prak-
tisk orienterte og intellektuelle nettverkene kunst-
neren er avhengig av for å finne støtte og utfordring 
nok til å fortsette med sitt arbeid. Toril Johannessens 
prosjekt kan trekkes fram her, da tekstilene som 
stilles ut som del av Norsk Skulpturbiennale 2015 
skal benyttes i en framtidig kleskolleksjon av de-
signkollektivet Haik w/ som består av Harald Lunde 
Helgesen, Siv Støldal og Ida Falck Øien. «w/» i deres 
navn peker på at de for hver kolleksjon utvider sitt 
samarbeid til å inkludere nye kunstnere, designere 
og andre. Vår- og sommerkolleksjonen 2017 vil der-
for være laget av «Haik w/Toril Johannessen». 

I tiden som kommer vil forholdet mellom de uli-
ke rollene og institusjonene på kunstfeltet forandre 
seg, blant annet på grunn av den tydelige «skjermkul-
turen» som ble beskrevet innledningsvis. Den media-
le, politiske og sosiale sfæren er allerede dypt endret, 
og med den også verden omkring kunstproduksjon, 
-formidling og -opplevelse. Utstillingen Kunsten 
tilhører dem som ser den er både et øyeblikks bilde av 
dette hamskiftet, men også en manifestasjon av de 
samarbeidene som nevnes her: langvarige, så vel som 
kortvarige; mellom kunstnere, mellom kunstnerne 
og kurator og institusjon, og mellom publikum og 
verkene i utstillingen. 

Sander har til og med fusjonert navnene sine for 
å skape en tredje identitet. Anna Carin Hedberg 
og Ebba Moi har opprettet samarbeid med ulike 
publikumsgrupper flere ganger tidligere, og til 
 Formforandringer repeterer de denne øvelsen over lang 
tid for å bygge opp sitt prosjekt. Yngvar Larsen er 
helt avhengig av den skjøre sosiale samarbeidskon-
trakten han må inngå med publikum for å skape sin 
tidsavgrensede aksjon i Frognerparken.

Håndlykken og Lønningdal sitt prosjekt 
 Projeksjoner springer ut av «Institutt for Farge» sin 
metode og praksis, og stiller viktige spørsmål til 
den holdningen vi har til kunstneren som et tyde-
lig individ – en holdning som fortsatt fremelskes 
innenfor de fleste kunstutdanninger. Navnet peker 
da også nettopp på et institutt som de fire kunst-
nerne var studenter ved på Kunsthøgskolen i Oslo, 
som ble lagt ned midt i deres studieforløp. Resul-
tatet ble at studentene ferdigstilte sin utdannelse 
som en autonom gruppe, med støtte fra skolen, i 
det utdannings vakuumet som oppsto i deres siste 
 studieår 2005/2006.

Opplevelsen av vakuum er gjerne noe som opp-
står etter endt utdannelse for de fleste, uavhengig 
av studieretning. For kunstneren er dette en tid da 
den fortsetter å etablere sitt nettverk for å operere i 
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 independent curators are beginning to tell each other their own contra-
dictory stories.» Boris Groys i «On the curatorship», Art Power (2008), s. 51.

6 Fredric Jameson i «Om Jean-Paul Sartres Kritikk av den dialektiske fornuft, bind 
I» i Agora, nr. 3 (2010), s. 167.

7 Susan Holtham og Fiontan Moran, «Five Ways to Look at Malevich’s 
Black Square», publisert 28. august 2014: http://www.tate.org.uk/
context-comment/articles/five-ways-look-Malevich-Black-Square



84 85

An
ne

 S
ze

fe
r 

Ka
rl

se
n Anne Szefer Karlsen

Gunvor Nervold Antonsen, Repetisjoner av et 
stille rom (Repetitions of a Quiet Room), 2015
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a record number of applicants for the exhibition. In addition, 
there are provisions for the jury/curator to invite individual 
artists over and above those who show their interest by apply-
ing. The curator heads the appointed jury, which, in addition to 
the curator, consists of two representatives from the Vigeland 
Museum and two members appointed by the board of the NBF. 
These two institutions collaborate in selecting the curator – one 
for each Sculpture Biennial.

The curator of this year’s biennial is Anne Szefer Karlsen. 
With her broad artistic background and considerable curatorial 
experience, which includes several international commitments, 
she has assumed her role with ease and great professional 
alacrity. Her work has been extensive and excellent. So, many 
thanks to Anne for a fantastic job! The other members of the 
jury for the Norwegian Sculpture Biennial 2015 have been 
Kristin Wexelsen Goksøyr (NBF), Pierre Lionel Matte (NBF), 
Guri Skuggen (VM) and Jarle Strømodden (VM). With a record 
number of applicants, the jury’s task has been sizeable and 
demanding. Our thanks to one and all!

Our thanks are, of course, also due to the thirty-three contrib-
uting artists! All of them are presented in greater detail later in 
this catalogue.

Finally, on behalf of the Association of Norwegian Sculptors, 
I wish to thank the director of the Vigeland Museum, Jarle 
Strømodden, and his staff. Our collaboration remains viable and 
rewarding and has enabled the Sculpture Biennial to develop in 
a positive direction, and to become a high-profile event on the 
national art scene.

Christine Aspelund
Chair of the board, Association of Norwegian Sculptors

The Norwegian Sculpture Biennial 2015 is the eighth edition. To 
trace a line back in time, the Sculpture Biennial must be viewed 
as the outcome of a process that started in the Association of 
Norwegian Sculptors (NBF) in the late 1990s. In response to its fifti-
eth anniversary in 1996, the Association gained a number of new, 
younger members. This development coincided with a notable in-
crease in activity and vitality in the field of three-dimensional art 
forms. The NBF was eager to embrace these new trends within the 
framework of a major collective sculpture event. The NBF’s aim in 
initiating a biennial was to establish itself as an active contributor 
to an on-going debate about the concept of sculpture, and the first 
Norwegian Sculpture Biennial was held at the Stenersen Museum 
in 1999. Since 2004 the event has been organised in collaboration 
with the Vigeland Museum, which, as the capital’s only museum 
dedicated to sculpture, is an obvious partner.

Three-dimensional forms of expression are now used by a grow-
ing number of artists, and the need for reflection on sculpture 
as a concept and artistic practice is therefore still relevant. The 
Sculpture Biennial has become an important public arena for this 
debate, and its ambition is to be under constant development and 
always up to date.

For the NBF it is important to give all interested artists the 
opportunity to present their latest works to the Sculpture Bien-
nial’s jury. The open call is widely distributed, and membership 
in the NBF is not stipulated as a requirement for participation. 
As a result of this approach, this year we have once again seen 
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It is a pleasure, once again, to write a few words on behalf of 
the Vigeland Museum on the occasion of the Norwegian Sculp-
ture Biennial. This is the eighth edition, but we have not settled 
on a defining format for the event. And it is precisely this, in 
my view, that makes the Sculpture Biennial so special.

This is the fifth time I have helped with the organisation, 
and our collaboration with the Association of Norwegian 
Sculptors has developed and been reinforced. We share the 
same objectives, and have succeeded in conveying them to the 
Biennial’s various curators, regardless of the themes discussed 
and explored. Our collaboration has invariably been strength-
ened by the curators’ ability to elevate our objectives and to put 
their own personal stamp on the Biennial.

One of the many things that has pleased and impressed 
me over the years is the enthusiasm and professional commit-
ment the curators have brought to their task. 2015 has been no 
exception, with Anne Szefer Karlsen at the helm. Her curatorial 
expertise, experience and approach to the field have been 
infectious for us at the museum, influencing the selection of 
contributing artists and the process of preparing the biennial 
exhibition.

Speaking entirely on my own behalf, the preparation pe-
riod is always a tense time. I am both eager and anxious to see 
how many applicants there will be. Is the biennial still relevant? 
Will anyone apply? How many? Will their works be interesting 
and of high enough standard? And every time the results have 
humbled me for apprehension. With each edition, the number 

of applicants has risen, and the quality is consistently high. 
In short, we could be envied for our problems. It has been our 
decision to keep the number of works at a level that is man-
ageable for both the Vigeland Museum and our visitors, so that 
each work can be given the space it needs within the physical 
limitations of the exhibition space.

On behalf of the Vigeland Museum I wish to thank the 
curator Anne Szefer Karlsen for a job well done. My thanks 
also go to the artists and the museum’s staff, who have all 
helped in their various ways to make the biennial a reality. 
And finally, I am deeply grateful to the Association of Norwe-
gian Sculptors for their collaboration, and am already looking 
forward to the next few years.

It only remains for me to say, as ever: enjoy!

Jarle Strømodden
Museum director, The Vigeland Museum
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Magnhild Øen Nordahl & Omar Emanuel Johnsen, 
Trialog (Trialogue), 2013
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Art Belongs to  
Those Who See It

The Norwegian Sculpture Biennial is an art event that takes 
place every other year.1 The title of this edition is Art Belongs 
to Those Who See It, a title that makes a statement about how 
the public, as manifested through the media, politics and 
social life, relates to art. It does so by way of the keyword 
‘belongs’, as ownership entails a responsibility to pay atten-
tion, preserve, maintain, manage. The title also incorporates 
the expertise artists have to see, and also to present ‘what has 
been seen’ or ‘what will be seen’. The gaze therefore plays a 
crucial role when discussing this collection of works. The title 
also reflects the public space we create for art, exhibitions and 
within museums. For the art is available – it exists – alongside 
the public during the time it is made public, in an interface 
created by the exhibition.

With this title, the Norwegian Sculpture Biennial 2015 
presents twenty-eight works by a total of thirty-three artists 
both inside and outside the Vigeland Museum. As the term 
‘Norwegian’ indicates, the exhibited works must be seen from 
the perspective of our immediate geography. Nevertheless, 
cultural expressions from all over the world are mobile and can 
just as readily be picked up and appropriated by artists in Nor-
way as in other countries. Such communication and movement 
leads to a cross-pollination of themes, materials and styles. 

The biennial is meant to showcase current developments 
in the field of sculpture. The first thing that strikes one, both 
in this presentation and in the field in general, is that there 

is no guiding philosophy or common technology that today’s 
artists swear by when creating sculptures. The pieces are 
defined more by their ‘spatial stop points’ than the materials 
they employ. One could say that the sculptures being shown 
are ‘multi-dimensional’. They are formal works, in that they 
are physically demarcated, but we must also take the social, 
emotional and atmospheric collective that emerges from their 
juxtaposition into consideration in order to engage with them 
in a meaningful way. As one way to create such an atmospher-
ic collective, an exhibition thus becomes a particular type of 
interface.

More than either harking back to or breaking radically 
from previous sculptural traditions, these works demonstrate 
that we’re constantly moving between dimensions or condi-
tions: from the screen to the room, from the surroundings to 
the picture, from algorithms to free roaming, from the gaze to 
the body. Nonetheless, these dimensions are not all on an equal 
footing. The screen has been privileged as an interface: we re-
late to it in more or less all types of situations, everything from 
the tiny screens on parking metres and payment terminals in 
the supermarket, to the TV screen in one’s living room and 
the computer screen at work, to the ebooks that can be read 
on specially designed digital devices. The mobile phone and 
its screen has practically become a prosthetic, whilst various 
algorithms decide what information and advertisements will 
be displayed on screens in public spaces. Sometimes relating 
to the screen is a voluntary choice, but more and more often it 
is expected that we, both as individuals and as collectives, can 
relate to its interface with ease. And the technologisation of 
everyday life has tied our gaze even more strongly to science. 

Until the beginning of the twentieth century, objectivity 
was promoted as a scientific ideal, a conception that came 
under serious scrutiny during the latter half of the century. 



94 95into a witness, or the surroundings a work finds itself in for 
a limited period of time. Thus, an exhibition does not define 
its component pieces, but rather invites art into a context 
where we as audiences can create a matrix of defining affini-
ties between them. According to the cultural theorist Luciana 
Parisi, current thinking on how our reality is constructed also 
‘challenges the “zoocentrism” [we have adopted from] the the-
ories of evolution (based on linear evolution from the simple 
to the complex)’.4 If we allow this to fuel our current ideas 
about art, we see that also twenty-first-century artists are less 
respectful of and interested in the canon of art history. This 
does not entail a rejection of art history, however, but rather a 
liberation from the hegemony of this discourse so that a work 
doesn’t exclusively derive its identity or legitimacy from one 
single relation, namely the relation afforded by canonised art 
history. For similar to how curators no longer act in the service 
of art history,5 artists are also more concerned with telling 
their contradictory stories. Many will agree with the American 
literary critic and political scientist Fredric Jameson that this 
is the upshot of our living in the eternal present of capitalism, 
where humanity’s past seems to be a pointless compilation of 
failed efforts and intentions and where the future of technolo-
gy nurtures a blind and unshakeable faith in progress.6

The works in the exhibition may nonetheless derive 
from personal archives constructed from personal experience, 
education and interests. Today’s artists will insist on a ‘mixed 
genealogy’. The constellations in question are akin to those 
found elsewhere in society: science influences politics (e.g., 
medical innovations increase the span of life and affect for 
instance the age of retirement), aesthetics influences science 
(e.g., through models of visualisation), and politics influences 
aesthetics (e.g., ideologies create visual markers, such as choice 
of clothes). In this way we see that there are even more forces 

Our notion of reality has shifted from it being ‘constructed’ by 
the things around us, to objects and our surroundings being 
constructed via language and culture. Today we are putting 
reality under renewed scrutiny, this time in regard to whether 
such a polarising view of objects and language is valid.2 The 
relationship between culture and material has become porous, 
perhaps because of a more predominant ‘screen culture’. 

Screen culture also puts our assumptions about art in a 
different light. This relativisation of the relationship between 
culture and material entails that a work of art may potentially 
be many different things, similar to how our own identities 
have become recognised as complex. It is self-evident that a 
work has a different status in the studio, or other production 
site, than in the venerable halls of a museum or when repro-
duced as a picture, mobile phone video or a recollection in the 
mind’s eye. 

The manner in which one interacts with art has also 
become so ‘extreme’ that we can now be accused of no longer 
seeing art even when it is right in front of us. The documenta-
ry #Artoffline (2015, Atelier Bolombolo), directed by the artist 
Manuel Correa, hypothesises that contemporary art has a trou-
bled relationship with information technology, in particular 
because such technology has changed the way we look at art. 
According to artist and curator Mohamad Salemy, interviewed 
in the hour-long documentary, ‘The entire experience of art in 
the museum now is through digital devices. Most people who 
go to the museums, they don’t even look at art. There is a civil 
war that’s been going on now between the Internet and the 
physical spaces of art.’3

In all its phases, art is exposed to forces that can be either 
strong or weak. Strong forces include physical execution and 
the language used to speak and write about art, whilst weak 
forces include the recollection of how a given work turns one 



96 97manifested itself in the 1990s. After having focused on spaces, 
sites and landscapes with his video camera, Gilje has in recent 
years increasingly explored the spaces art works appear in. 
With the help of so-called ephemeral media, he manipulates 
the perception of those visiting the given space by using 
sound and light, projections and reflections to create a spatial 
drama. Gilje and his contemporaries point out a change of 
attitude towards, and actual changes in how, the body relates 
to its surroundings, as closer interaction and contact with 
technology expands the body and its sensory apparatus. He 
constantly returns to an ‘experience of the world’, as delimited 
in works that often twist and turn the relationship between 
space and time upside down. Nevertheless, Gilje doesn’t make 
what are known as ‘site-specific’ works in a physical sense, for 
his creations can always be moved to other spaces, which they 
can relate to. As with his previous practice, Gilje’s time-limited 
work flip flop (2015) invites us into a subjectively imaginative 
work of art, this time created by small mirrors that twist and 
turn in a brisk rhythm. 

In addition to the LYNX satellite, visitors can experience 
Yngvar Larsen’s action The Measurements of the Ark – The Vigeland 
Park (2015) inside the Frogner Park itself during the opening 
weekend. At the beginning of the 2000s, Larsen worked for 
several years at the Department of Landscape Architecture and 
Spatial Planning at the Norwegian University of Life Sciences 
at Ås, and throughout his entire artistic career he has been pre-
occupied with visualising the ‘big questions’, often in relation 
to politics and ecology. He does so with a solid dose of humour, 
communicating effortlessly with his audience. Moreover, for 
this exhibition he uses one of our culture’s canonical texts as a 
gate opener, namely one of the most well-known stories from 
the Old Testament: the story of Noah’s Ark, which Larsen reads 
as a prophecy of our times. He manages thereby to balance a 

at play that help shape art and establish the ‘genealogies’ of 
the different works, which allow us to examine them through 
a social interaction with art.

Art Belongs to Those Who See It is but one of many possible exhibi-
tions, spaces and times we can encounter these artists, their 
works and observations. The spatial narrative is therefore im-
portant, since this is what defines the exhibition at hand. One 
of many possible identities for the works appears here. The 
exhibition is a meeting place – a public meeting place where 
works of art and the public can come together and meet one 
another, move around in relationship to one another, listen, 
talk, think and feel. Art exists because we see it, because we re-
member it when it is withdrawn from public view, because art 
and the public do not exist without each other. Art Belongs to 
Those Who See It is the result of social and ideological processes, 
architectural and political frameworks, ambitions and dreams. 

The Exhibition’s Temporal Narrative 

A number of short-term projects and events steer the Norwe-
gian Sculpture Biennial 2015 through a temporal narrative, in 
addition to the spatial narrative created within the Vigeland 
Museum. For the opening and closing weekends, a ‘satellite’ 
will appear in the pavilion at the Frogner Plass corner of the 
Forgner Park (see the back of the catalogue for opening hours). 
The artist-run space LYNX, directed by the participating artist 
Josefine Lyche, will open its doors to two of the biennial’s 
other artists: HC Gilje and Emma Brack (see page 118 for more 
on Brack’s works).

HC Gilje has worked extensively in the international art 
field for many years and is often associated with the genera-
tion of artists who instigated a ‘digital turn’ in Norway that 



98 99Zelerhof. The film will be screened twice during the exhibi-
tion (10.10.2015, 14:00 and 31.01.2016, 13:00), and the artist 
Manuel Correa, who directed the film, will introduce the film 
at its first screening. 

In his poetic film The Column (2013), artist Adrian Paci 
shows how time becomes condensed as the result of today’s 
economic logic. Appropriating a mode of production from the 
stark reality of capitalism, Paci explores whether an idea can 
be produced far from its place of origin, just as commercial 
goods are also increasingly devised at one site and manufac-
tured at another by exploiting cheap labour. The prevailing 
logic entails that the product should ideally be finalised at 
the exact moment of delivery. This has engendered the rise of 
‘sweatshop ships’, where low-cost workers manufacture the 
given items on board whilst they themselves, the raw mate-
rials and the finished goods are in transit. The film follows a 
slab of granite from its place of origin in China and through-
out a transformation that takes place at sea, where the granite 
is shaped into a classical column before it arrives at its final 
destination in Europe. The action initiated by the artist leads 
a bygone time to merge with our own with the traversing of 
both space and time. The film will be screened once during the 
exhibition (8.11.2015, 13:30).

In 2014 the artists Marjolijn Dijkman and Kristof Van Ges-
tel initiated the still ongoing research project Performing Objects 
with an extended and growing group of artists. The project is 
cultivated by the artist-run initiative Enough Room for Space 
in Brussels. The research group’s interest is to investigate in 
what way artists can anticipate how objects operate as interac-
tive performers towards their users or audiences. The Perform-
ing Objects research group has been invited to create a moment 
of reflection on topics that will spring out of their dialogue 
with selected artists participating in the Norwegian Sculpture 

light-footed manifestation with a deeply solemn message, as he 
delineates the Ark’s volume of 13 by 22.5 by 135 metres with 
the aid of the public and fourteen helium balloons. Anyone 
who wants to can help create this work at noon on Saturday, 10 
October. This audience participation will engender a host of dif-
ferent mental images. Not only will each participant have their 
own individual experience; those who choose to see the work 
in person after the work has been set up will have other mental 
images, and those who can neither take part in creating the 
work nor see it as it exists in physical reality will have access to 
other images entirely in the guise of photographic documenta-
tion. (The balloons will continue to delineate the Ark’s volume 
on Sunday, 11 October, until the Vigeland Museum closes in 
the afternoon.)

Screenings, Performance and Workshop

The Norwegian Sculpture Biennial 2015 will feature a number 
of events that broaden the overarching discussion suggested by 
the exhibition Art Belongs to Those Who See It. 

In the aforementioned film #Artoffline, artists, curators, 
philosophers and art critics have been interviewed about the 
alleged crisis that contemporary art is undergoing because of 
the Internet. The question is whether the Internet can change 
how art is experienced, produced and distributed, and over the 
course of the interviews it becomes increasingly evident that 
despite strong opposition, digital technologies have irrevoca-
bly transformed the experience of art. The film’s interviewees 
include Julieta Aranda, Clint Burnham, Wade Davis, Juan A. 
Gaitán, Agatha Gothe-Snape, Kate Henderson, Antonia Hirsch, 
Mark Lewis, Suhail Malik, Marian Penner-Bancroft, Moham-
mad Salemy, Jörg Sasse, Nicolas Sassoon, Wilhelm Schürmann, 
Andy Sylvester, Ian Wallace, Benjamin Woodard and Martin 



100 101but those who take part in a guided tour (see the programme 
in the back of the catalogue) will be allowed to manipulate the 
building blocks and reconfigure them in new ways. 

Rooms XII and XI

The next two rooms exhibit works by four artists and a musician 
who have their educational background from the city of Bergen.

Bjørn Mortensen has for years realised a ‘non-project’ 
through exhibitions as well as through activities in his studio, 
where he every now and then invites also other artists to 
display their works to a dedicated audience. In opposition to 
art’s infatuation with distinct, separate projects, which are 
then discussed and debated within various well-established 
explanatory models, Mortensen creates his works by exploring 
what a given material – for example clay, as here – can with-
stand in an intuitive process where all the manifestations of 
this process become interconnected over time. Nevertheless, 
no familiarity with Mortensen’s previous practice is needed in 
order to appreciate what is on display in the exhibition and 
to associate freely from it. Even though the works here differ 
in appearance, they all bear the same title, Pot (2015), albeit 
with different numbers so as to make them distinguishable. At 
near-human scale, these new, delicate ‘pots’ stand and watch 
the audience circling around them. The style employed by 
Mortensen underscores how he sees the tension between the 
gaze and the body. His process is thereby what defines his art, 
and the resulting works on public display incite the sympathy 
and wonderment of those who relate to them. 

As regards artistic process, a stark contrast can be found 
in Trialogue (2013), a collaboration between artist Magnhild 
Øen Nordahl and musician Omar Emanuel Johnsen. Similar 
to HC Gilje’s work, also these sculptures seek to explore their 

Biennial 2015, thus also presenting a dialogue between artists 
that rarely have a position in the public sphere of an exhibi-
tion. Through a public performance and an intimate workshop, 
they will introduce their project and look at what ideas of 
‘performing objects’ the works in the biennial can offer. Infor-
mation about how to sign up for the workshop is available in 
the back of this catalogue. (Note that a maximum of ten people 
can take part in the workshop.)

The Exhibition’s Spatial Narrative

By presenting the artists and their works in a single, continuous 
text, this essay underpins the spatial narrative of the exhibition. 
The usual format for a biennial’s exhibition catalogue is to 
introduce the exhibition, present the works and artists in alpha-
betical order, and let the public move freely among the works. 
This is of course also possible in the catalogue at hand: using 
the table of contents in the beginning of the book, visitors can 
quickly look up the particular work that has tickled their fancy. 
If the essay itself is followed, however, the exhibition ‘starts’ to 
the right of the reception at the Vigeland Museum. 

This is where visitors will find the work Mind Craft 
(2014 – 2015) by Pernille Rosfjord, who, like Yngvar Larsen, has 
directly transferred the concept of an object from one dimen-
sion to another. As also alluded to by the title, the objects con-
stituting the work refer to the computer game Minecraft, where 
players use only cubes and their own imagination to shape the 
gaming environment and steer the goings-on in the two-di-
mensional world thus created. Similarly, there are a number of 
possible ways to assemble the various wooden objects in what is 
suggested as the first room of the Norwegian Sculpture Biennial 
2015 at the Vigeland Museum. The visitors themselves must 
envisage the various constructions that may come into being, 



102 103establish psychology as a separate discipline. It was around the 
same period that the traditional Indonesian wax-resist batik 
technique was industrialised by means of mechanical printing 
in the Netherlands. The fabrics were subsequently exported, 
and they became popular in West Africa – indeed, they have 
become so ubiquitous there that they are often seen as expres-
sions of African identity. In many of her works, Johannessen 
has appropriated well-known scientific techniques to produce 
her works, as she also does for the Unlearning Optical Illusions 
series. Illusions have been instrumental in studies of cultural 
variation, helping reveal that the way we see things is related 
to the environments and landscapes, both architectural and 
cultural, that we grow up in and experience. 

Johanne Hestvold’s works also alludes to textiles, but in 
her case through concrete sculptures and other means. Hest-
vold continues her study of various materials, bearing such ti-
tles as OIO, ØDØI, EV VU, IIAO, OooO, ,”,, [sss] [sss], and UV VU (all 
2015). Apparently cryptic, these titles serve in fact as visual let-
ter-associations to the various shapes, which have been culled 
from clothes patterns. Hestvold has previously also evoked 
canonised artists in her titles, thereby setting up a dialogue be-
tween the work at hand in the room (i.e. hers) and other works 
that are not present but that the audience will have a concep-
tion of. Examples include Expectation of Silver (Turner) (2013), 
Landscape after Balke (2013), and Crates after Morandi (2012/2013). 
The works on display at the Sculpture Biennial 2015 bring to 
mind outfits, in particular for audiences familiar with clothes 
patterns and sewing. Hestvold is interested in how the culture 
around us creates established processes of subjectification, 
and the language of clothes patterns suggests standardisation, 
mass production and formulaic procedures. The consumer 
society we live in has capitalised on making clothes, shoes 
and other commodities where buyers can for example select 

immediate surroundings. In this case, the sculptural elements 
do not change with every public display, but a unique sound-
scape is composed that is specially adapted to the acoustics 
of the given space. What visitors hear is seven different 
chords that take turns overlapping one another in a diatonic 
relationship, and that every once in a while provide an aural 
surprise. Similar to how Mortensen explores the very limits of 
ceramics, also Øen Nordahl is interested in the material itself. 
The attempt here, however, is to create as precise transitions 
as possible between the materials at hand – metal and wood 
– in order to form these sculptural loudspeakers. Trialogue can 
also be regarded as both an ‘archive’ and a reinterpretation, 
as Johnsen explores the analogue techniques that played a key 
role in developing electronic music through analogue synthe-
sisers and plate reverberators, represented here by the spatial 
elements developed by Øen Nordahl. The work also contains 
an aural duality between a ‘then’ and a ‘now’, when the sound 
modulates the artificial reverb inspired by the given exhibition 
space, at the same time as the audience experiences the sound 
reverberating from this space.

Toril Johannessen has for a long time been interested in 
optical illusions, and Unlearning Optical Illusions III (2015) is the 
third instalment of a long-term project. Five patterned textiles 
have been draped in the room, stretching out from rolls that 
allude to the aesthetics of the textile industry. From a distance 
these materials resemble those found in markets and as cloth-
ing in West Africa, but upon closer inspection the patterns re-
veal optical illusions named after the scientists who designed 
them, such as Hermann, Müller-Lyer, Poggendorf, Hering and 
Zöllner. This serves to weave perception psychology together 
with textile history, prompting us to reflect on how cultural 
identity is created. Optical illusions influenced how visual 
perception was explored in the nineteenth century and helped 



104 105the intersections between them, which resulted in a solo ex-
hibition titled Solo, at the Rogaland Contemporary Art Centre 
in 2014. This was the first time Håndlykken made a ‘canvas’ of 
concrete that Lønningdal then used for painting, in the work 
Curtain/Oval (2014). The artists have subsequently held forth 
with their conversations and material explorations, this time 
keeping in mind that the new work will be displayed right 
nearby Gustav Vigeland’s plaster-cast model of the Monolith. 
They also engage directly with the room itself by creating 
site-specific stands. Using these elements as obstacles to steer 
the public through the room, they highlight the complications 
that can arise when people team up to create something 
together. 

In the same room, one of Vigeland’s original display cases 
exhibits the result of another long-standing collaboration be-
tween two artists, namely the tiny clay sculptures that are part 
of Anna Carin Hedberg and Ebba Moi’s work Changes in Three Di-
mensions (2015). Taking their cue from Vigeland’s sculptures, the 
duo invited various participants to create the collection of clay 
sculptures we see here. This process is also made available to 
us in a video. During the exhibition, open workshops will allow 
further participants to add to this piece (see the programme 
in the back of this catalogue) and thereby expand the existing 
collection of sculptures on display in the Monolith Hall and the 
Education Room. These workshops will be held in the Educa-
tion Room on the other side of the museum. The additions to 
the collection will also be on display there in a specially con-
structed system of shelves inspired by the museum’s interior. 
The Vigeland Museum was originally Gustav Vigeland’s studio, 
and Hedberg and Moi’s initiative and audience participation 
allow us to experience these rooms once again as a site of 
production. Establishing a relationship between an ‘original’ 
(Vigeland’s sculptures) and a ‘copy’ (the clay figures) creates 

particular colour combinations or material qualities in order 
to make the item ‘special’ and ‘personal’. Such differentiations 
are meant to be ‘liberating’, but are highly directed. At the 
same time, we also know that this logic and these patterns 
can be broken, adapted and modified according to one’s own 
wishes. This serves to establish one of the tensions of Hest-
vold’s work, namely freedom of choice. Perhaps the suggestion 
is that one should investigate the possibility of forming other 
processes of subjectification than are available, even when 
freedom of choice acts as a governing principle. The sculptures 
make the clothes we are wearing seem like twisted versions of 
the concrete elements in front of us.

The Monolith Hall

Steffen Håndlykken and Ingrid Lønningdal also create spa-
tial tension by using concrete to allude to textiles. In their 
collaboration, the two artists merge their individual interests. 
Lønningdal is keenly interested in spatiality and colour, 
urban renewal and the way in which our surroundings help 
shape our lives. Håndlykken seeks to explore the spaces and 
structures of art, and in his practice he has divided his time 
between making his own work and showcasing works by 
other artists at the artist-run space 1857 at Grønland in Oslo. 
The work Projections (2015) stems from a long-term collab-
orative project known as the Institute of Colour, which in 
addition to Håndlykken and Lønningdal includes the artists 
Silje R. Hogstad and Elizabeth Schei. In this collaboration, all 
the projects result from extensive conversations where it’s not 
always possible to recall who proposed what or how the ideas 
developed in the finished works, be they physical or social. 
The background for the presence at the Vigeland Museum is 
the Institute’s discussions about their separate practices and 



106 107Vigeland’s more fantastical sculptures, featuring elements 
such as lizards and dragons, in addition to a few sculptures in-
spired by sagas and folktales. Examples include the sculptures 
Girl Riding on a Bear from 1921, inspired by the folktale ‘White-
Bear-King-Valemon’, and Egil Skallagrimsson Erects a Pole of Mock-
ery from 1922 – 23, inspired by an event in the thirteenth-cen-
tury Egil’s Saga, where the Icelandic Viking chieftain and bard 
Egil erects a so-called pole of mockery whilst uttering a curse 
against King Eirik Blood-axe and Queen Gunnhild of Norway. 
The sculptures were mainly made between 1916 and 1938, 
during Vigeland’s later career.

Victory over the Sun (2011) by Marius Engh derives its title 
from a futurist opera of the same name, which premiered in 
St Petersburg in 1913 with costumes and scenery designed by 
the well known Russian artist Kazimir Malevich; it was here, 
as part of the stage set, that Malevich’s groundbreaking black 
square appeared for the first time. One reading of the opera 
is that it proposed a language that no one could understand 
and that thereby heralded the death of reason. Black Square 
made its public debut as a painting in 1915, when the work 
was mounted in the upper corner of a room in the place 
where a Russian home would traditionally hang a religious 
icon; this was the first time in art history that ‘someone 
made a painting that wasn’t of something’.7 Although there 
is no direct aesthetic relationship between Engh’s hand-knot-
ted rug Victory Over the Sun and Malevich’s work, it does indi-
rectly point out what happens when people are challenged 
to see things in new ways and thus must try to comprehend 
the visual impressions that have laid down the challenge; 
this is the effect that both perspective drawings and pho-
tography had when they first appeared, whilst seeing in new 
ways is nowadays closely linked to technology. The rug in 
question is a reproduction of one seen in Pier Paolo Pasolini’s 

a journey in time between the different eras when the works 
were made. The moment the large sculptures are transferred to 
clay replicas the size of a person’s palm, a translation also takes 
place. In the same way that our imaginations translate the 
language of screens to physical reality, we can also recreate the 
sculptures and thereby influence their shape by means of our 
own perceptions, experiences or desires. For many years now, 
Hedberg and Moi have worked with art as a political platform, 
and through this project they highlight how we can translate 
our personal experiences into a visual language, while at the 
same time pointing out that history is not an established truth.

Another artist in the exhibition who works with rep-
resentations, politics and clay is Ingrid Askeland. In The 
Monolith Hall we find her work Absolut Askeland (2015), in 
which we may discern themes and motifs that can be related 
to today’s culture policies. Askeland’s works are equal parts 
decorative and satirical, and in Absolut Askeland, shown for the 
fist time in the biennial, these two elements merge in a bold 
statement about the position of artists in the current political 
landscape. This is the latest work in an extensive series where 
Askeland takes characters and images from her own life and 
experienced media reality, albeit presented in a less colourful 
fashion this time around. Once again a bottle shape serves as 
a ‘background’, and many viewers will probably recognise the 
distinctive outline of a well-known Swedish vodka brand. As 
is her wont, Askeland herself turns up in the picture plane, 
clutching a large straw that points down towards the bottom 
of the bottle, which is full of coins. 

The Folktale Hall

Marius Engh and Runa Carlsen’s works are shown in what is 
often referred to as the Folktale Hall, where we find some of 
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110 111product of the petroleum industry, whose epicentre in Norway 
is precisely the region around Jæren. 

The Fountain Hall

Even though several of the works in the Norwegian Sculpture 
Biennial 2015 are displayed in the same rooms as the Vigeland 
Museum’s permanent collection, it is not always possible to 
establish a direct dialogue between the former and the latter, 
at least not as a defining trait of the visiting works.

One particular work that eludes any such dialogue is 
Untitled (Bench) (2015) by Tarje Eikanger Gullaksen, which is a 
bench that audiences can sit on to watch his film Objects in the 
Mirror Are as They Appear (2015). These representations trans-
port the audience to Clive House in Kolkata, one of the Indian 
city’s earliest examples of colonial architecture, where the 
descendants of a number of refugee families that previously 
occupied the house have nowadays been driven out in favour 
of a project to revamp the house into a museum. The families 
still live on the property, and the film offers a glimpse into 
their everyday life. It is not, however, the artist’s gaze that we 
follow, as Eikanger Gullaksen hired a local, all-female crew 
to shoot the film. He applies this strategy in order to avoid 
an exoticising male gaze on the women being filmed and to 
provide unique access to their lives. The collaboration creates 
a technique for ‘imploding’ cultural differences related to 
geography, gender and modern versus traditional outloooks. 
The sculpture in the Fountain Hall highlights this implosion, 
as it is a bronze cast of a bench that today creates a social 
meeting place in the Clive House courtyard. The original 
bench was made from a centuries-old rafter from the house, 
with legs crafted from surplus construction material. The 
film is also about the life that unfolds around this bench. In 

1975 film Salò, or Sodom’s 120 Days. In order to execute this 
recreation, Engh studied the rug through the fragmentary 
manner in which stage sets are often presented in feature 
films. The rug thus becomes the ‘victim’ of an inordinate 
amount of attention compared with the events unfolding 
on it, becoming a stage for attention and awareness within 
the exhibition. The pattern becomes a set of instructions for 
movements. With its pointed criticism of fascism in the guise 
of explicit violence and abuse – including in the room where 
we see the rug that has been recreated here – the film’s 
subject matter wraps itself around it like a veil and challeng-
es the audience. For those familiar with Pasolini’s film, it will 
be discomforting to suddenly find themselves in the midst of 
its universe by being forced to walk across the rug to move 
through the room.

Runa Carlsen reaches even farther back in our common 
narrative references. In her work Flesh (2015), she too is in-
spired by a given textile, but also by a blood-soaked saga and 
our contemporary world. The body’s fragility and our own 
modern age are here woven together in a variety of narratives. 
This is a continuation of a previous work entitled The Red Warp 
from 2014, which was based on the archaeological discovery 
of an early Iron Age warp in a marsh at Tegle Farm in Jæren in 
Southwest Norway. Carlsen used this once again as her start-
ing point, but this time clearly weaving the Old Norse Njál’s 
Saga into the piece by referring to a piece of weaving of the 
Valkyries, the shield-maidens of Odin, described therein. The 
saga mentions a loom made from entrails stretched across 
bloody spears, where a blood-red warp is weighed down by 
skulls, the reed is of iron, and arrows serve as shuttles. When 
the Valkyries weave, they also choose who is to die on the bat-
tlefield and who is to survive. Carlsen’s loom has been made 
from ordinary water-pipes of copper, and nylon threads are a 



112 113of reference and accentuate the temporality of its inner logic. 
The work has also been expanded for the biennial, as several of 
the exhibited sculptures have been produced in Oslo by means 
of a similar method. The ‘narrative’ of Standing Figure Slow 
Mind is a poetic manifestation of the body, its vigour, and the 
contemplation underlying the repetition of an exercise.

Suvi Nieminen also reminds us of our physical framework, 
in both an architectural and moral sense. Her contribution Out-
growth (2015) is part of a cycle that began in 2011 and that each 
time is installed in different rooms, archways and entrances. 
Even though the dimensions change from one location to the 
next, the principle remains the same: the inner tubes of trac-
tor wheels are manipulated to look as though they are bursting 
forth from an opening or obstructing our passage through a 
room. At the Vigeland Museum, the work can be seen from 
a variety of vantage points, whether from the entrance hall 
when visitors step into the museum, through windows and 
doors in the exhibition rooms, or up close in the Courtyard 
itself. This work continues the long line of spatial experiments 
that have interested Nieminen throughout her entire practice, 
both in galleries and public spaces. In Outgrowth, viewers will 
be able to see an additional space open up around the work by 
reflecting over the choice of material, for the wheel’s optimis-
tic social mission of promoting growth and progress, coupled 
with the fact that its synthetic rubber is made from petroleum, 
brings to mind a paradoxical interdependency that is directly 
and intimately linked in a Norwegian context. 

Room VII

Architecture is also what Eamon O’Kane explores in his work 
The Wood Archive (2015), created for the biennial. The building 
blocks in the particular structure we can walk through, study 

the beginning the film resembles conventional ethnographic 
moviemaking, as we follow the residents over the course of 
one day. The next morning, however, we are introduced to the 
film’s lone voice, a physician who has chosen to adopt these 
people as his new family. For him, the area is a retreat where 
he can hide from what he calls the middle class’s mediocre 
and judgmental gaze. Referring to both western and Indian 
art, as well as the Bengali film director Satyajit Ray, the physi-
cian recounts his relationship to Clive House and the commu-
nity around it. In one scene, as the camera pans the landscape 
of debris and decay inside the house, he shouts out, ‘Poverty is 
a commodity for the rich!’

The Courtyard

Many of the works on display shed light on the relationships 
between body and gaze, and between space and architecture, 
but also how we mutually influence both our surroundings 
and new technology. This concerns for example how, today, 
a body can swiftly move across vast distances and thereby 
encounter immaterial resistance or be confronted by itself in 
other ways than the purely physical. 

Janne Kruse’s Standing Figure Slow Mind (2014 – 2015) con-
sists of twisted bars of coloured steel. The artist has used her 
own strength and weight to shape the bars, thereby measuring 
the body’s volume in movement. Each sculpture can be seen as 
an anatomic encounter between two bodies, and the sculp-
ture group can hence be described as a meditative, repeated 
presence. Standing Figure Slow Mind came into being after several 
trips to China, and is thereby connected to the environment 
and culture there, as seen from the pictures in this catalogue. 
For the Norwegian Sculpture Biennial 2015, the piece has been 
transported from Beijing to Oslo in order to create a new frame 



114 115shapes seen in the foreground, and the colours are also repeat-
ed. The images presented in this catalogue provide a glimpse of 
how this installation evolved and came into being.

Without pointing out any banal conceptual trajectories, 
Danuta Haremska’s work Natural Monument from 2014, shown 
in public for the first time here at the biennial, also refers to 
textile, process and growth. The root system that hangs delicate-
ly over the floor stems from a palm tree that lived for fifty years 
and that belonged to her mother. When the artist was around 
ten years old, a seed from a date was planted in a pot. The date 
palm then grew and grew over the years, requiring its owners 
to take action; its roots became scrunched on more than one 
occasion, necessitating that the tree be repotted. This tireless 
process and care led to a beautifully spun root system, which 
has been fitted with a crown of crocheted hemp yarn. Not only 
is this a monument, it is also a memorial to the time a family 
spent together. 

Another subjective story can be found in Mathijs van 
Geest’s unassuming bronze sculpture Was This Smile Perhaps 
a New Parameter? (2014). It is as though one can imagine the 
upright human figure that has just emerged from a swim. Van 
Geest’s works often deal with the moments in life we otherwise 
don’t give much thought, and he does so in a way that incites 
the sympathy – and perhaps even the empathy – of sensitive 
viewers. The work’s modest size also testifies to another aspect 
of his practice, namely that his works often tend to hide in exhi-
bitions, thus challenging the audience’s sense of awareness.

Monuments and Drawings, and Room III

In the remaining ground-floor rooms works from the biennial 
co-exist with the Vigeland Museum’s permanent collection. 
In the middle of the Monuments and Drawings room, located 

up close and partially move around make visible how we 
produce organic shapes and processes – not only scientific but 
also social ones, as for instance in play. O’Kane has for several 
years now been interested in the nineteenth-century educator 
Fredrich Fröbel, the man who originated the modern-day kin-
dergarten. As part of his approach to encouraging children to 
learn, Fröbel also developed educational toys such as wooden 
building blocks. O’Kane has also long been fascinated by car-
bon as one of the vital elements for life. Both scientific models 
and building blocks help us visualise and explore the world 
around us, but here the objects have been placed without any 
immediately discernible relationship to one another. O’Kane 
thus breaks from the very order alluded to in the title. This is 
neither an archive nor a library of recognisable shapes: rather, 
the common feature in this installation is that everything is 
made of wood. O’Kane sees this as a study of entropy, where 
the material of wood represents a snapshot of carbon on its 
way towards decomposition. The material is thus treated by 
the artist as an accumulation of associations.

Gunvor Nervold Antonsen also makes use of association, 
but gives the audience greater leeway to participate. Her 
monumental piece Repetitions of a Quiet Room (2015), which was 
also made with the Vigeland Museum premises specifically in 
mind, stands for now as the culmination of her recent series 
of works where a textile piece serves as the backdrop for a 
number of sculptural elements that are often made of wood. 
Since the piece will first be completed in time for the biennial, 
this catalogue instead presents a few pictures from the process 
itself. Even though we can recognise structures similar to 
those we find in her finished works, it seems obvious to spec-
ulate whether her spatial montages – or, indeed, her practice 
in general – can be seen as material existentialism. In the 
backdrop presented here, we can make out repetitions of the 



116 117moves around within it. This serves to present Vigeland’s sculp-
tures and the audiences’ own bodies in new and unusual ways.

First Floor: The Lecture Hall 

The Lecture Hall on the first floor is where we find Nils Olav 
Bøe’s video installation Constructed Site (2013 – 2015). Bøe is 
known for his photographs of scenes and landscapes that 
are clearly models of something we recognise from our own 
world, and the starting point for this installation as well is 
a photographed model landscape. In the darkened room, a 
projection of a photograph being slowly panned over two 
screens is also reflected in a triangular pool of water. This time 
the landscapes are from Kuwait and Dubai, two places known 
from the oil industry. The constant movement is accompanied 
by a soundtrack composed by Jo Berger Myhre that dramatises 
the otherwise calm desert scenes, at times vertically disrupted 
by urbane oases of skyscrapers. 

Mikkel Wettre’s installation After Dark (2014 – 2015) has 
been set up at the far end of the Lecture Hall, with an ornamen-
tal screen serving as an activating element. The volume created 
on the other side of the screen houses a group of sculptures 
that evoke architecture familiar to us from our own culture – 
silhouettes of roofs, spires and columns – but that nonetheless 
retain their integrity as autonomous spatial compositions. Both 
of the works on display in the Lecture Hall breathe life into 
something static, namely a photograph and sculpture group, 
respectively. In Bøe’s installation it is the camera that does 
the animation work, whilst Wettre’s installation requires the 
viewer to move alongside the screen that shields the sculpture 
group in order to catch sight of the illusory effect. 

On the balcony that is accessible from the Lecture Hall, 
Just a Restless Feeling (2013 –) by Nils Elvebakk Skalegård creates 

next to the large space allocated for temporary exhibitions, 
we find the installation Reluctantly Gourmet (2014) by Aurora 
Sander, which is a collaboration between the artists Ellinor 
Aurora Aasgaard and Bror Sander Berg Størseth. The duo has 
on several occasions referenced different mise-en-scenes and 
the theatrical in their works, which are also accompanied 
by brief texts. The plots of these texts, and hence also of the 
works being presented, are inspired by soap operas, B-movies, 
advertising, overheard conversations on the metro, Søren 
Kirkegaard and the tweets of Kim Kardashian. Aurora Sander 
explore everyday life and social norms, which is also the case 
here, as they invite you to a dinner party where the guests 
chat amicably together until the hostess suddenly falls dead to 
the ground. You and the other guests discuss who the murder-
er could be and are surprised to find out that it was the butler, 
whom everyone had more or less regarded as a part of the 
furnishings. This storyline both accompanies the work, which 
is populated by anthropomorphic, mechanical objects and 
sculptures, and implicates the audience as actors within it.

Given its placement, Runa Sandnes’s new work either 
forms the endpoint or the starting point for the exhibition’s 
ground-floor narrative, depending on how the visitor has 
moved through the exhibition. Heterotopia (2015) is a group 
of flat sculptures made from bronze mirrors that have been 
fastened to specially constructed frames. Parts of the mirror 
surfaces have been scraped away, and the murky glass that is 
thus uncovered allows the audience in the front to see what 
lies behind the mirrors; conversely, audiences who go behind 
the mirrors will find that the parts that haven’t been scraped 
away occlude their view of what is in front. The mirror frames 
are reminiscent of arched gateways, but the mirrors create an 
obstacle that it is impossible to pass through. The room will 
either expand (double up) or contract (be shielded) while one 



118 119Excerpts from the series Dream Sculptures (2015), where each 
individual piece has been given a title, are on display in the 
Sketch Halls on the first floor. Brack’s process originates from 
the time when one is least conscious, namely when asleep. 
She dreams of sculptures, which she then sketches on paper 
as soon as she wakes up, before meticulously transforming 
the shapes into sculptures. The result is something akin to the 
materialisation of a subconscious consciousness. In addition 
to seeing the sculptures themselves, visitors can read poems 
from her publication Diary Series: Oslo Dreams, inspired by and 
dedicated to the sculptures. On the final weekend of the bien-
nial, Brack will show the continuation of this project, featuring 
performances and poetry recitals, at the artist-run space LYNX, 
in the corner of the Frogner Park close to the Frogner Plass 
tram stop. (See the opening hours in the back of the catalogue.)

In Public Spaces in the City

The Frogner Plass tram stop will also feature a public work ex-
hibited under the auspices of the Norwegian Sculpture Biennial 
2015, namely three sculptures by Matthew Quentin Midtskau 
collectively entitled Put Your Ear to the Ground No. 2 (2014). In this 
work, three steel shapes stand on a wooden structure that both 
resembles and can be used as a bench. Midtskau has in recent 
years explored how to capture the sound of our surroundings, 
how our surroundings are shaped by sound, and how these 
surroundings in turn affect us. The sculptures are a part of this 
ongoing investigation, and the cavities in the steel sculptures 
that form the ‘bodies’ of the work on display at Frogner Plass 
focus our experience of this particular public area by aurally 
reflecting its resonance. 

Elsewhere in Oslo, a construction titled Void to Void 
(2014 – 2015) by Leander Djønne and Matias Faldbakken has 

a spatial connection to the ground-floor Monolith Hall. So far, 
this ongoing project consists of a series of biscuit-fired clay 
sculptures absent of any glazing or other surface treatment, 
which here have been placed atop pedestals he has built him-
self. Similar to other artists in the biennial, such as Janne Kruse 
and Runa Sandnes, also Elvebakk Skalegård is preoccupied with 
shaping his material, but in addition he uses hatching to create 
a pictorial universe in the clay. One of the sculptures from 
the group, for example, incongruously depicts a zeppelin and 
a pyramid together; by thus pointing out how we use depict-
ed technology as visual markers to date a picture, Elvebakk 
Skalegård wants to direct our attention to what is timeless and 
what isn’t. 

In a small room adjacent to the Lecture Hall, Josefine 
Lyche populates the biennial with a group of sculptures that 
are part of her collection 4D Ambassador (2014 – 2015). Togeth-
er the sculptures form an installation that uses lighting and 
other effects to intensify the feeling of entering into a new 
dimension, for as the title suggests, the sculptures at hand are 
‘ambassadors’ from a dimension we usually don’t have access 
to. These ‘ambassadors’ are physical entities that present 
non-physical phenomena. Lyche’s works have recently been 
placed within what can be called an ‘esoteric movement’ in 
contemporary art, and the artist herself humorously defines 
this sculpture group as ‘glam-minimalist’. In many of her 
works, she has returned to basic geometric shapes that hint 
at occultism, ‘new space-age’, mathematics and everything in 
between.

The First Floor: The Sketch Halls

Like Lyche, Emma Brack is an artist who draws on the inacces-
sible, but here understood as something subjectively defined. 



120 121destabilise the traditionally monadic view of the artist. Similar 
disruptions and reorientations can clearly be seen in several 
of the projects in the Norwegian Sculpture Biennial 2015, and 
less so in others. 

Magnhild Øen Nordahl and Omar Emanuel Johnsen, for 
example, make use of each other’s particular expertise in 
order to create a collaborative work, while the duo Aurora 
Sander has even fused the names of its two members to create 
a third identity. Anna Carin Hedberg and Ebba Moi have 
collaborated with various groups of people on several previous 
occasions, and for Changes in Three Dimensions they repeat this 
exercise over a lengthy stretch of time in order to create their 
project. Yngvar Larsen, for his part, depends entirely on a 
tenuous cooperative contract with the public in order to carry 
out his time-limited action at the Frogner Park.

Emanating from the techniques and artistic practice of 
the Institute of Colour, Håndlykken and Lønningdal’s Projec-
tions queries the way we regard the artist as a distinct individu-
al – an attitude that most art schools still foster today. Indeed, 
the name the ‘Institute of Colour’ itself refers to an institute at 
the Oslo National Academy of the Arts that the four member 
artists attended but that was discontinued prior to the quartet 
graduating. This led the students, with the school’s support, to 
complete their training as an autonomous group in the educa-
tional vacuum that arose during their final year in 2005/2006.

An experience of such a vacuum is something most go 
through post-graduation, regardless of their particular field 
of study. For artists, this is a time when they continue estab-
lishing a network that will help them operate in public life, 
but of at least equal importance are the professional, practical 
and intellectual networks that they depend on to find enough 
support and challenges to continue working. Toril Johannes-
sen’s project can be cited here, as the textiles that are being 

been installed at Youngstorget. The title of the piece harks 
back to 2007 and a similarly named video work by Djønne. 
Beginning seventy metres below sea level in a fjord in Western 
Norway (Osafjorden in Hardanger), the eponymous film is 
a journey from the fjord’s murky depths to the Sygnestveit-
kyrkja Cave, which in a long-ago era was used for pagan rites. 
In reworking the piece from film to sculptural installations, 
a ‘necessary collaboration’ between the two artists arose. A 
previous incarnation of this project could be seen in 2014, 
when a number of trench shields – which are used to safe-
guard workers in trenches and ditches, and also archaeologists 
during excavations – were installed in a public space in Paris. 
By placing the trench shields on their side and stacking them 
on top of one another, Djønne and Faldbakken added a sense 
of tension to the public space. Earth and ‘heaven’ seemed here 
forcibly removed from each other in order to allow space for 
protection, thus opening up a metaphorical room for action. 
The work pointed out the possibilities and limitations in the 
encounters between people: encounters between the one 
controlling and the one being controlled, between master and 
servant, state and individual, producer and consumer. The 
incarnation of the work being presented at Youngstorget as 
part of the Norwegian Sculpture Biennial 2015 has also been 
named Void to Void, thus violating our conventional norms 
regarding titles. Void to Void becomes more like a name, rather 
than title, one that can name a number of variations on the 
same theme. Djønne and Faldbakken also contribute with a 
publication within the exhibition, presenting excerpts from 
their own image archives and recently written texts.

Collaborations

In their ‘necessary collaboration’, Djønne and Faldbakken 
activate notions of the subject at the same time as they 
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displayed in the biennial are to be reused for an upcoming 
clothing collection by the design collective Haik w/, which 
comprises the trio Harald Lunde Helgesen, Siv Støldal and Ida 
Falck Øien. The ‘w/’ (viz., ‘with’) in their name alludes to how 
they expand their collaborative venture for each collection by 
including new artists, designers and other professionals. The 
collective’s 2017 spring and summer collection will therefore 
be credited to ‘Haik w / Toril Johannessen’. 

In the upcoming years, the relationship between the dif-
ferent roles in the field of art will change, for example because 
of the perceptible ‘screen culture’ described in the opening of 
this text. Media, politics and social life – and hence also the 
conditions for art production, -presentation and -experience 
– have all been profoundly transformed already. Art Belongs to 
Those Who See It is both a snapshot of this transformative era 
and a manifestation of the collaborations mentioned here, both 
long-term and short-term, between artists, between the artists 
and the curator or institution, and between the public and the 
works on display. 
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Anna Carin Hedberg & Ebba Moi,  
Formforandringer (Changes in Three Dimensions), 2015
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LYNX

HC Gilje, flip flop 
8. 10. 2015  19:00 – 21:00 
10. – 11. 10. 2015  12:00 – 16:00

Emma Brack, Dream Sculptures 
28. 1. 2016  19:00 – 21:00 
30. – 31. 01. 2016  12:00 – 16:00

LYNX finner du i paviljong på  
«Utsikten» Frognerparken. / You will 
find LYNX in the pavilion at ‘Utsikten’ 
in the Frogner Park

Aksjon i Frognerparken  
Action in the Frogner Park

Yngvar Larsen, Arkens mål – Vigelands-
parken (Measure of the Ark –  
The Vigeland Park)  
10. 10. 2015  12:00  – 11. 10. 2015  16:00

Publikum oppfordres til å delta i 
aksjonen som starter klokken 12:00 
(varighet 30 minutter) lørdag 10.10 
på gressletten mellom Fontenen og 
Madserud Allé. / The public is invited 
to take part in the action starting at 
12:00 (lasting 30 minutes) Saturday 
10.10 on the lawn between the Foun-
tain and Madserud Allé.
 

Filmvisninger i Vigeland-museet  
Screenings in the Vigeland Museum

#Artoffline (Atelier Bolombolo, 60 min.)  
10. 10. 2015  14:00
Med introduksjon av Manuel Correa /
With introduction by Manuel Correa
31. 01. 2016  13:00

The Column (Adrian Paci, 25 min.) 
8. 11. 2015  13:30

Formforandringer 
Changes in Three Dimensions

18. 10. 2015  12:00 – 14:00 
08. 11. 2015  12:00 – 14:00

Bli med på Ebba Moi og Anna Carin 
Hedbergs kunstprosjekt Formforandringer 
ved å lage din egen tolkning i leire 
av en av Vigelands skulpturer. Begge 
kunstnerne er til stede under worksho-
pen, og du trenger ingen erfaring for å 
delta. Workshopen holdes i formidlings-
rommet på Vigeland-museet.  /  Join in 
the making of the art project Changes in 
Three Dimensions by Ebba Moi and Anna 
Carin Hedberg by making your own 
interpretation in clay of one of Vige-
land’s sculptures. Both artists will be 
present in the workshop, and no prior 
knowledge of clay sculpting is required. 
The workshop is in the Education Room 
of the Vigeland Museum. 

Performing Objects

16.01.2016, Workshop 
17.01.2016, Performance 
 
Mer informasjon annonseres på /  
More information will be posted on: 
www.skulpturbiennale.no  
www.vigeland.museum.no  

Omvisninger (på norsk) 
Guided tours (in Norwegian)

18. 10. 2015  14:00
Kuratoromvisning / Curator’s guided tour 
27. 10. 2015  13:00
Babyomvisning / Pram tour 
8. 11. 2015  14:00
Omvisning / Guided tour 
24. 11. 2015  13:00
Babyomvisning / Pram tour 
31. 01. 2016  14:00
Omvisning / Guided tour 
 
Skoler og andre grupper i ulike størrelser 
oppfordres til å ta kontakt med Vigeland- 
museet for å organisere egne omvis-
ninger. Ring tlf: 23 49 37 00, eller send 
e-post til   postmottak.vigeland@vigeland.
museum.no.  /  Schools and groups of all 
sizes are encouraged to get in touch with 
the  Vigeland Museum to schedule separa-
te tours. Please call +47 23 49 37 00, or 
send an e-mail to postmottak.vigeland@
vigeland.museum.no.

Program / Programme
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Det tredimensjonale kunstuttrykket er i ferd 
med å forandres på en grunnleggende måte 
i og med at vårt eget forhold til rom og bilde 
er i endring da vårt blikk er blitt ytterligere 
knyttet til teknologien gjennom ulike 
«skjermkulturer». Utstillingen utforsker 
denne påstanden i lys av den mediale, 
politiske og sosiale offentligheten som 
omgir oss.

Three-dimensional art forms are under–going 
a fundamental transformation due to changes 
in how we relate to space and images. These 
changes reflect the impact on our gaze of the 
various ‘screen cultures’ of contemporary 
technology. The exhibition explores this 
assertion in light of the media, politics and 
social life that surround us. 
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