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Beskrivelse av gallerirommet
Denne teksten er basert på en synstolking hvor hvert enkelt verk er tolket fra en bevegelig

synsvinkel hovedsakelig sett fra inngangspartiet. Utstillingen består av totalt 8 verk som

enten henger på veggen eller er plassert på det flisbelagte gulvet. Utstillingsrommet er til

høyre når man kommer inn hovedinngangen, og på inngangsdøren til galleriet finnes et skilt

på A3-størrelse ovenfor håndtaket, midt på døren, hvor en taktilt kan oppfatte

utstillingsrommet i mindre målestokk. Rommet har et areal på̊ omtrent 70 kvadratmeter og

takhøyde på̊ omtrent 3 meter. Det er en vindusrekke med 4 vinduer omtrent 1,5 meter over

gulvet på motstående langvegg av inngangspartiet. På kortveggen til høyre for inngangen til

rommet, er det en vindusrekke med 2 vinduer. Det er omtrent 1 meter avstand mellom hvert

vindu i vindusrekken med 4 vinduer, og omtrent 2 meter avstand mellom hvert vindu i

vindusrekken med to vinduer. Disse vinduene er med på å skape et naturlig lys inn i rommet.

Veggene er hvite og taket er lyst grått. Gulvet er flislagt med to typer steinfliser. 1/3 av

gulvet, altså fra kortsideveggen klokken 3 til kortsideveggen klokken 9 og ca 4 steg fremfor



inngangspartiet, lik et rektangel, er av hvite marmorfliser. 2/3 av rommet er av mørkere grå

granittfliser som også strekker seg fra kortsideveggen klokken 3, til Hvelvets inngang. I taket

er det montert flere spotter som lyser mot verkenes plassering i rommet. Hvelvets inngang

som er plassert mellom klokken 10 og 11 og døren er mørk blålig med hint av gul kulør.

Det er mulighet for en taktil tilnærming til disse verkene.

Utstillingen
Utstillingen består som nevnt av 8 verk, der 7 av disse er plassert i Galleriet og 1 i Hvelvet.

De ulike verkene er en kombinasjon av ulike materialer som pigmentert betong, tekstil,

stålplater, slagg, jern og stein, samt et fossil av en bendelorm. Disse kombinasjonene av

materialer skaper et samspill av ulik tyngde, skjørhet og formfullhet i de ulike verkene.

Fra inngangspartiet klokken 11 finnes to verk, ved navn «ETSE HOGGE FYLLE BANKE

VENTE 1» og «ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE 2» som er 191cm høyt og 104 cm

langt og ca en håndflate bredt. Disse to verkene vender med kortsiden i retning mot

inngangspartiet og langsiden til venstre.

Klokken 9 og ca 4 steg fra inngangspartiet, henger det to metallverk, ved navn «Etse hogge

fylle banke vente (Antisocial anthem)» og «Etse hogge fylle banke vente (Warp zone), som

er 110 cm høyt og 160 cm langt. Disse to verkene er hengt stående og nedre side starter ca

på legghøyde.

Videre klokken 9, på kortsideveggen som er ca 250 cm høy, kan en se to steiner som er på

størrelse med to hønseegg som hviler på toppkanten av kortsideveggen. Disse har navnet

«SPORFOSSIL (fossilerte ormehull i sandstein)(ichnotaxa)».

Rett bakenfor veggen med de to steinene på kanten, ca 2 steg, er det et et verk som henger

i øyehøyde, som er ca 50x50 cm. Dette verket har navnet «ETSE HOGGE FYLLE BANKE

VENTE (Let it go)». Rundt verket er det en Teak-tre-ramme som skiller seg ut fra de andre

verkene som ikke har treverks elementer.

Klokken 10 fra inngangspartiet og ca klokken 12 fra hvelvets inngangsparti, ca 2 meter fra

døren, ligger det et verk som heter «ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE 3», som er ca i

ankelhøyde og er 61 cm langt og 40 cm bredt. Verket består av to sammensatte kvadrater,

der den ene ser ut til å være en slags steinmasse og den andre har et metallelement som

brer seg over kvadratet.



Hvelvets rom
Utstillingsrommet er et hvelv hvor inngangen er på kortveggen til venstre for inngangen til

Galleriet. Rommet er rektangulært og omtrent 12 kvadratmeter i areal, og i overkant 2 meter

fra gulv til tak. I utstillingsrommet er inngangen plassert på den ene langveggen, hvor den

ene kortveggen er rett til høyre for inngangen, omtrent 1 meter. Veggene er mørkegrå i

støpejern. Det er montert flere lister i jern med bolter loddrett langs veggene, med ca 1

meters avstand mellom hver enkelt list. Gulvet er flislagt med naturgrå og naturlig slitte

steinfliser. I taket er det montert spotter som lyser i et kraftig hvitt lys. Disse spottene lyser i

en horisontal linje fra klokken 9 kortsideveggen til klokken 3 kortsideveggen i det

rektangulære rommet.

Det siste verket er inne i hvelvet og har navnet «ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE

(Why Matter Matters#2, URO#3)». Dette verket består av 5 betongelementer plassert i en

horisontal linje med ca 1 og ½ fot mellom hvert verk og de er ca i lårhøyde. Første verket er

plassert klokken 12 for hvelvets inngang der resten følger etter klokken 9 for det første

verket. Det er 1-personsbredde rundt verket langs ved veggene slik at en kan ta seg frem

rundt verkene.

Kunstverkene
«ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE 1», er en skulptur bestående av tre deler. Bunnen

består av et gulaktig betongrektangel der langsidene er på flisgulvet og vendt mot taket.

Innsiden av dette rektangelet er til dels hult med en slags betong søyle som kveiler seg fra

midten av nedre langside til øvrige langside og skaper to hulrom i rektangelet. Den gule

overflaten ser ut til å ha strimler av tekstil i en lys gul kulør, på størrelse med tannpirkere

som strekker seg og kveiler seg på overflaten. Overflaten ser ut til å inneholde

fingertupp-små steiner av ulike bergarter. Kantene og sidene som peker bort fra midten av

betong rektangelet har en mer glatt overflate, fra støpeformen skulpturen er støpt i, og skiller

seg ut fra den ru og organiske innsiden.

Oppå den øvre langsiden, er det et lyseblått nesten grått rektangel som dekker den øvre

langsiden. På dette rektangelet kan en se luftbobler som har beveget seg opp til overflaten

av betongen og skapt nålhode-små hull i overflaten av betongen.



Fra den lyseblå, nært grå, overflaten strekker det seg ut et slør av metall. Metallet ser ut til å

være i en sølvaktig kulør i toppen av verket og fra sitt utspring, en kobberaktig kulør. Det

sløraktige metallet ser ut til å ha kutt og revninger slik at metallet får en slags myk organisk

bevegelse. Noe som står i kontrast til den tunge og harde betongen.

«ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE 2», er en skulptur som er skapt i samme oppdeling

som «etse hogge fylle banke vente 1». Bunnen av betong har en lys grålig kulør, der

betongen ser ut til å skjule steinene under overflaten, men en kan se hint til fasongen til

disse fingertupp-små steinene i betongen. Innsiden av rektangelet er hult, der bare kantene

har en solid tykkelse, mulig på tykkelse med legger, som holder verket oppe. En kan se

tapper som går ned fra den øvrige langsiden, samt fra de andre sidene er det tapper som

peker inn mot midten av rektangelet.

Oppå den øvre langsiden, er det et lysegrønt rektangel som dekker den øvre langsiden.

Også på dette rektangelet kan en se luftbobler i den ellers glatte overflaten.

Fra den lysegrønne overflaten strekker det seg ut et slør av metall, det kuløren er sølv og

skaper en gulaktig glans fra lysene i taket. Det sløraktige metallet har ulike kutt og revninger

rundt om på overflaten slik at metallet får en myk organisk bevegelse.

«ETSE FYLLE BANKE VENTE 3», består av to kvadrater, der den som er plassert nærmest

vinduet har en betongbunn som ser ut til å ha en glatt og blank grønngrå overflate, der selve

overflaten som vender mot taket er tilført en plate - også kvadratisk - av stål bredt over seg.

Stålplaten kan se ut til å være formet litt som et landskap med avrundede fjell og som

strekker seg fra hjørne til hjørne på betongunderlaget. Kulørene endrer seg fra rust, altså en

blanding av oransje og brunt, der de brune kulørene kommer mest frem i dalene og den

oransje kuløren på toppen av de avrundede fjellene. En kan også se sprekker, ca på midten

av stålplaten slik at en ser det lyse betongen under.

Det andre kvadratet består av pigmentert betong, slik at kuløren er en slags lys grønnlig hvit

med spetter av lyse grå spetter av stein. Overflaten ser ut til å være både hevet og senket lik

et stykke grusvei, der en har litt ujevnt terreng og en ru, samt steinete overflate.

«ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE (Let it go)», er et verk som består av en plate av

ulike utskjærte bergarter i former som rektangler i ulik størrelse og satt sammen inni en

teak-tre-ramme, og en kobberplate er montert foran disse bergartene. Bergartene ser ut til å

ha ulike kulører fra dus blå, hvit, mørkegrå valører til grønnlige valører. Bergartene ser ut til å

ha både blanke overflater der hele steinen er skjært flat slik at en bare ser linjer som strekker



seg over platen, og andre har mer kornete former for bergarter der en ser fingernegl-små

steiner tett i tett, skjært flatt slik at en får et mønster av hvite eller mørkegrå, organiske sirkler

på flatene. Det ser ut til at noen plater har disse fingernegl-små steinene ikke blitt slipt ned

slik at de har bevart sin rue og litt bulkete overflate. Kobberplaten som dekker over disse

ulike bergartplatene ser ut til å være krøllet sammen, slik en kan gjøre med papir - og

deretter strukket ut for å dekke platene bak. Kantene på kobberplaten ser ut til å være hevet,

slik at midten buler inn mot platene bak. I denne bulingen er det en kraftig brun kulør som

dekker ca 1/3 av platen og forgrener seg i sprekker og kroker, der kuløren endres til spetter

av mørk grønn. En kan også se spetter av brunt i høyre nedre hjørne av verket slik at det

kan se ut til at en væske har dryppet ned på midten av verket og skapt spetter av kulører og

på en måte erodert seg ned i kobberplaten.

«SPORFOSSIL (fossilerte ormehull i sandstein) (inchnotaxa)», er to sandsteiner som er på

størrelse med to egg. Disse sandsteinene inneholder fossilert bendelorm, da en kan se på

disse to at det er mørke horisontale striper som strekker seg rundt de lys-beige fargede

sandsteinene. Strekene er mulig på størrelse med tannpirkere.

«Etse hogge fylle banke vente (Antisocial anthem)», er et verk som består av en stålplate

dekket av billakk i ulike kulører som orange, blå og brun, samt valører innen disse kulørene.

Verket i sin helhet ser ut til å være en plate som er blitt stukket gjennom med ulike redskaper

og dermed skaper utbulinger samt skarpe kanter der redskapene har klart å komme

gjennom stålplaten. Det kan se ut til å være en del spisse redskaper, samt buede redskaper

som er blitt brukt for å stikke hull eller for å file ned noen topper slik at en ser stålplaten

under billakken som dekker verket. En kan også se spor av et verktøy som har skrapt svarte,

organiske linjer som kveiler seg rundt om på verkets overflate.

«Etse hogge fylle banke vente (Warp zone)», henger rett ved «Etse hogge fylle banke vente

(Antisocial anthem)» og har samme type stil, men uten billakken, hvor stålmaterialet i platen

er i fokus. Der den blanke overflaten skaper et samspill av lys som reflekteres fra det

naturlige blå lyset vinduene avgir og det gule menneskeskapte lyset som lyspærer fra taket

avgir. Slik at stålplaten, ved hjelp av redskapene som har skapt utbulinger og arr i overflaten,

som lager et fargespill endrer seg med vinkelen seerne ser verket i fra.

«ETSE HOGGE FYLLE BANKE VENTE (Why Matter Matters #2, URO #3», er verket som er

plassert i hvelvet og består av 5 elementer.

Første element er på ca lårhøyde og ser ut til å være et verk av pigmentert betong der

formen er som en 90 graders trekant, der øvre kant er avkuttet og en får en slags rampe fra



høyre nedre hjørne av hypotenusen til øvre del av hypotenusen. På denne rampen tyter det

ut former som kan minne om formen på bamse-armer, i tykkelse med et håndledd, og som

tekstilet har en røff utførelse ettersom en kan se rettstingene rundt de bamse-arm aktige

formene ettersom en ikke har vrengt stoffet. Det er ca 7 slike armer som stikker ut av

rampen, noen er rette og andre har en slags krum form slik at de peker inn mot rampen

igjen. Kulørene er en hvit kremfarge, samt en kan se malingsflekker av en mer brunlig rosa

som har skvettet ned på tekstilet. Selve betongen ser ut til å ha en gul kulør på

rampeområdet, samt en ru og steinfull overflate. En kan se at formen er skjært til ettersom

kantene på betongen er meget skarpe.

Element nummer 2 er til venstre for nummer 1, og ser ut til å ha vært sammenkoblet med

nummer 1 ettersom skjæringen og mønsteret på overflatene ser ut til å stemme overens.

Dette verket ser ut til å ha glatte, men ru overflater og kan minne om et stående rektangel

med kortsidene vendt mot tak og gulv. Kulørene går fra lys grå til gul og en kan se skillet går

fra midten av rektangelet og skrått opp til venstre øvre hjørne av verket.

Element 3 er til venstre for nummer 2, og ser også ut til å ha vært sammenkoblet med

nummer to ettersom et mønster en kan se på langsiden til høyre på element 3 stemmer

overens med nummer 2 sitt mønster. Mønsteret er 5 sirkler av en hvit kulør, der 4 henger

sammen som perler på en loddrett snor, samt en som er plassert lengre oppe på verket.

Samt gule linjer der en av dem strekker seg fra de hvite sirklene og opp til den enslige

sirkelen.

Element 4, til venstre for nr 3, kan også ha vært sammenkoblet med nr 3. Mønsteret som er

plassert på høyre langside av rektangelet er 3 hvite sirkler loddrett som perler på en snor,

men også en rød kulør som dekker nedre del av verket.

Element 5, til venstre for nr 4, kan også ha vært sammenkoblet med nr 4. Da mønsteret av

en oval, hvit sirkel ser ut til å være lik avtrykket på nr 4. Her ser det ut til at den rødlige

kuløren strekker seg horisontalt over midten av verket og dekker nedre del i en rød kulør.

Elementene 2-5 skiller seg litt ut fra element 1 ettersom de har bare glatte overflater der en

kan se formene av fingernegl-små, mørke spetter av steiner i betongen. Kulørene i sin

helhet varierer fra dus grønn til mørke nesten svart-grønne kulører i fargespettene av steiner

som er slipt ned i betongen. Element 1 skiller seg også ut i forhold til å inneholde tekstil som

skytes ut av betongen.




