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Beth Wyller arbeider med utrykk og fortellinger som er nye - samtidig har de forankring i 

keramiske tradisjoner. I hennes kunstneriske språk inngår allmenne assosiasjoner fra 

keramikkens historie som materialet leirgods bærer med seg. Leire er ofte brukt som 

materiale for bygningselementer. Elementer åpner for gjentagelser. En flis er et element. En 

flis er også et lerret. Et lerret kan bli et maleri. En flis kan både være et maleri og et element 

og en flis. Slik bærer den i seg mange spørsmål. 

Et rektangel deles i like deler to ganger. Slik oppstår tre ulike formater. Disse kan vises både 

stående og liggende, de kan også bygges sammen til nye formater. Hovedmotivet er en 

ellipse og to streker. Hvor mye skal til for å oppnå en illusjon? Et annet motiv er en trakt. Her 

oppstår tre ellipser. Etter hvert forsvinner traktene helt eller delvis, ellipsene blir igjen som 

spor av noe eller noen. Arbeidene er preget mens leira er våt og glasur i flere brenninger er 

brukt for å bygge opp motivet. Gjennom små endringer påvirkes utrykket. 
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UTSTILLINGSROMMET 
Denne teksten er basert på̊ en synstolking hvor hvert enkelt verk er tolket fra en bevegelig 

synsvinkel hovedsakelig sett fra inngangspartiet. Utstillingen består av totalt 3 vegger med 

keramiske plater som enten henger på veggen eller er plassert på smale hyller. 

Utstillingsrommet er til høyre når man kommer inn hovedinngangen. 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. På̊ 

kortveggen til høyre for inngangen til rommet, er det en vindusrekke med 2 vinduer. Det er 



omtrent 1 meter avstand mellom hvert vindu i begge vindusrekkene. Disse vinduene er med 

på å skape et naturlig lys inn i rommet.  

  

Klokken 11 fra inngangspartiet, omtrent 6 steg, er det plassert en toseters svart benk i 

legghøyde. Langsiden til benken vender mot veggen klokken 9 for inngangspartiet. 

  

Veggene og taket er hvitt. 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 steinfliser 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 har en mørk blålig med hint av gul kulør. 

  

Utstillingen i sin helhet 
Utstillingen består av totalt 39 keramiske plater, som er fordelt på 3 vegger. Denne 

utstillingen gir mulighet for en taktil tilnærming. Materialene i verkene er en rødbrunlig 

leirgods, som er formet til ca. 3 cm tykk plater. Platene er rektangulære, enten stående eller 

liggende i formen. En del av verkene har en glasert overflate i ulike duse kulører som gul, 

hvit, lyseblå og svart. På avstand kan en se i noen av verkene at den rødbrunlige leirgods 

leiren skinner gjennom et tynt lag av glasur. Glasurene gir en blank overflate, som derav 

skaper en kontrast mellom den grove leiren og den glatte glasuren på verkene. Verkene på 

vegg 1 og 3 har risset inn formen av en krukke i hver av platene. De fleste platene viser hver 

sin krukke, mens på noen av verkene strekker krukken seg over to plater. Formen kan følges 

med fingeren om du stryker forsiktig over verket.  

Verkene kan minne om potter som ikke har blitt formet til en selvstående potte, men en flat 

skisse av potten i keramikken. Vegg 2 sine keramiske plater skiller seg ut fra Vegg 1 og 

Vegg 3 ved å se ut til å ha et gjengående mønster av trakter skissert inn i leirgodsplaten.  

  

 

VEGG 1 
Den første veggen, på langveggen klokken 9 fra inngangspartiet, består av 33 plater plassert 

på 4 smale hyller. Hyllene er laget av lister som er ca 5 cm brede. Det er fire hyller strekker 

seg fra inngangspartiet til motstående vegg. Den nederste hyllen er i legghøyde og har 65cm 

mellomrom til neste hylle som er ca ved hoftene. Fra hyllen ved hoftene går det 40 cm til 

neste hylle som er ca ved hodet. Fra hyllen ved hodet er det 30 cm mellomrom til siste hylle 



som er ca en armlengde over hodet. Totalt 4 hyller med ulikt mellomrom. Dette var Vegg 1, 

hvor verkenes størrelse varierer fra 32x22cm til 90x64cm. I sin helhet kan disse verkene til 

sammen minne om hyller hvor ulike potter, både i størrelse og kulør, er fordelt på 4 hyller. 

Der de tyngste pottene står på nederste hylle og de 3 øverste hyllene har lettere potter som 

varierer som de er størst i høyde eller bredde.   

  

VEGG 2 
Vegg 2 er i retning klokken 11 fra inngangspartiet og er kortsideveggen til venstre for 

hvelvets inngang. På denne veggen henger 5 keramiske plater som hver er festet med 3 

metallkroker. Verkene henger på en horisontal linje. Verkene er ca i øyehøyde, og har ca 1 

sprikende håndflates mellomrom fra hverandre. Disse keramiske platene er 22x32cm. Fra 

høyre til venstre, kan en se kulørene eggehvit, svart, brunligrød, beige og hvit på de 5 

leirplatene.  

  

Det eggehvite verket kan se ut til å ha tre skisserte trakter, hvor de tre ellipsene kommer 

fram i en hvit kulør, mens selve traktens utside blir en eggehvit kulør. Overflaten er glatt med 

furer i glasuren som en kan følge rundt om i verket. Ellipsene er plassert i en vertikal linje 

midt på leirplaten. To av ellipsene ser ut til å vende mot venstre og midterste mot høyre. 

  

Det svarte verket, kan på nærmere hold se ut til å være en svartbrun kulør. På denne platen 

er det to trakter som er skissert inn i leirplaten. Ellipsene til disse to traktene vender, ene mot 

bakken og andre til høyre med en vinkel som går mot bakken. Inni disse ellipsene er det en 

slags blanding av hvit kulør og brun kulør som blendes sammen i ulike brunlige valører. 

Selve trakten er en mørkbrun til svart kulør. Områdene rundt traktene er en lysere brun kulør 

enn trakten. Overflaten er en blanding av ru og blank overflate, ettersom en kan kjenne 

leirgodsplaten gjennom glasuren, men likevel er det et slags glatt tynt lag av glasur som gjør 

leirgodsen mindre ru enn om den ikke hadde hatt glasur. 

  

Det brunrødlige verket, har skissert to trakter, der den ene vender mot taket og den andre 

mot taket men vinklet mot høyre. Her ser en strøkene av hvit glasur som er blitt malt over 

den brunrødlige leirgodsen med en bred pensel, og som har størknet og skapt synålsmå 

innhulinger i glasuren. Glasuren gir en glatt overflate, samt den brunrødlige leirgodsplaten 

skaper en ru kontrast til den hvite glasuren. 

  

Det beige verket, har fire trakter, hvor tre vender i høyre retning og én i venstre retning. 

Disse ellipsene inneholder en hvit glasur som har en glatt overflate samt furer som strekker 



seg fra fure til fure inni ellipsen. Utenfor ellipsene er det et tynt lag med hvit glasur hvor en 

kan se leirgodsplaten, men på grunn av glasuren oppå ser kuløren ut som en slags beige 

kulør istedenfor rødbrun.  

  

Det hvite verket, har to ellipser samt en hentydning til trakt, der ene heller i høyre retning og 

andre i venstre. Ellipsen som er plassert i øvre del av platen har en mørkebrun kulør, med et 

sløraktig hvitt lag av glasur som dekker ellipsen. Ellipsen som er plassert i nedre del av 

platen er fylt av hvit glasur, men skiller seg ut av den hvite bakgrunnen ved å ha organiske 

former som skaper tekstur i ellipsen. Trakten til denne ellipsen er hvitt med en ru overflate til 

tross for den hvite glasuren oppå. Rundt denne trakten er det en glatt og blank overflate av 

hvit glasur. 

 

VEGG 3 
Vegg 3 er klokken 2 for inngangspartiet og består av to keramiske plater som er hengt opp 

på veggen med fire metallkroker, to i toppen og to i bunnen av de to platene. Verkene henger 

mellom to vinduer er montert i ca brysthøyde. Verket er 90x64cm, og er derav et liggende 

rektangel som består av to plater. I dette verket er det gravert inn en krukkeform som går 

over de to platene. Langs kantene er det en grov overflate av brunrød leirgods, som er til 

kontrast til den hvite glatte glasuren som fyller skissen til potten. I toppen av begge 

leirplatene kan en følge en skissert ellipse. Den hvite glasuren ser ut til å ha en del furer inne 

i ellipsen, likt et tørt ørkenlandskap, samt resten av glasuren ser ut til å ha nålsmå uthulinger 

som strekker seg over den hvite glasuren.  

 

 


