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Galleriet i sin helhet  
Denne teksten er basert på̊ en synstolking hvor hvert enkelt verk er tolket fra en bevegelig 

synsvinkel hovedsakelig sett fra inngangspartiet. Utstillingsrommet er til høyre når man 

kommer inn hovedinngangen. Vindusrekken med 4 vinduer omtrent 1,5 meter over gulvet på 

motstående langvegg av hovedinngangen er blitt dekket til, samt på kortveggen til høyre for 

inngangen til rommet, er det en vindusrekke med 2 vinduer som også er blitt dekket til. Det 

gjør at rommet er dempet i forhold til lys, slik at lyskildene fra taket fremmer verkenes 

posisjon enda mer. Det er omtrent 1 meter avstand mellom hvert vindu i begge 

vindusrekkene. I hvert av vinduene er det plassert magenta/lilla lyskilder, som gjør at hele 

rommet blir fargelagt i en magenta tone. Dette lyset skinner gjennom de mørkeblå, porøse 

nettinggardinene som fungerer som en kvadratisk innramming av rommet, og skiller denne 

delen fra resten av arkitekturen i gallerirommet. Gulvet er dekket av et blåtonet vegg til vegg 

teppe som skaper harmoni med magentafargen som lyser fra vinduene. Rommets helhet i 

farger og valører går fra kraftige blålillatoner, lys rosa, cyanblå, magenta og enkelte 

elementer skiller seg ut ved å være i en kraftig rød. Rommet virker dempet og harmonisk ved 

å ha farger som komplimenterer hverandre, og samtidig skaper en rolig atmosfære i seg 

selv. Mellom kl. 10 og kl. 11 fra inngangspartiet ca. 2,5 m i en diagonal linje, er det en åpning 

med ca én enpersonsbredde. Foran åpningen er det plassert to høytalere i ca lårhøyde, én 

er plassert rett fremfor åpningen mulig 50 cm ifra, og den andre er plassert mulig 70 cm 

diagonalt mot inngangspartiet. Utenfor det porøse gardinrommet, kan en se døren til Hvelvet 

(det andre utstillingsrommet) ca. kl. 12, og at teppet fra gardinrommet strekker seg utover 

hele det originale galleriets gulv. En kan også se at vinduene ikke er dekket til, slik at et 

naturlig lys skinner inn i rommet, hvor 4 av 19 verk er plassert utenfor hoveddelen av 

utstillingen, som er innkapslet av gardiner. 
  

Utstillingen i Galleriet 
Utstillingen er et slags kinetisk teater hvor materialene spiller hovedrollen. Installasjonen er 

inspirert av stykket M. Butterfly (1988) skrive av David Henry Hwang som en kommentar til 

operaen Madame Butterfly (1904) av Giacomo Puccini, og tar opp spørsmål knyttet til global 

politikk, orientalisme, kjønn, rase, relasjoner og fordommer mellom Østen og Vesten.  



  
Utstillingen «M. Butterfly» av Kim Hankyul i Galleriet består av totalt 19 verk. Det er en 

installasjon som hvert femte minutt viser en forestilling som varer i ca. to minutter. 

Forestillingene får en av skulpturene til å danse rundt ved hjelp av en motor, figuren består 

av tekstiler og glass. Det er et aggregat som skaper trykk til å starte hårfønere og å få en 

paraply til å åpne seg. Et lysglimt fra en lampe kommer også på. I tillegg er det musikk i 

rommet som kommer fra mikrofoner plassert i glassylindere. Mikrofonene spiller av 

resonansen i glasset og lyden skal forestille Billie Jean av Michael Jackson. Et kamera på 

bakken registrerer bevegelse i rommet, og subtile endringer skjer i lydbildet når publikum 

beveger seg rundt i installasjonen.  
  
Verket som trekker oppmerksomheten i denne utstillingen, er verket som er plassert i retning 

kl. 11 fra hovedinngangen. Verket kan minne om en kvinne i en kimono som holder armene 

strakt ut som en T og danser rundt og rundt med slep fra ermene og ned til gulvet. De to 

slepene strekker seg til gulvet og følger overkroppens bevegelse, rundt og rundt langs 

gulvet. Rommet har et areal på̊ omtrent 70 kvadratmeter og takhøyde på̊ omtrent 3 meter og 

i taket er det montert flere taklamper som lyser mot verkenes plassering. Samt i dette 

rommet er det plassert flere elementer for å fremme danserens egenart. Bakenfor danseren 

er det plassert to mikrofonholdere i ca samme høyde som danseren, hvor ledningene er 

kveilet sammen til en trekantaktig parykk på toppen av den fremste mikrofonholderen. Flere 

elementer er plassert bakom parykken, som en rød paraply hvor bare skjelettet er igjen, og 

to røde glasstube-elementer som henger fra taket i fiskesnøre, samt en pinne festet i 

mekanikk for å skape en mekanisk bevegelse og dermed treffe en gongong som er plassert 

ca kl. 12, bak danseren. Ca. kl. 9 fra danserens posisjon, rett ved hennes slep, er det 

plassert to glassvaser på en rektangulær pute på gulvet med to mikrofoner oppi vasene. Ca. 

kl. 12 fra glassvasenes posisjon er det noe som kan minne om oppstillingen til pipene på et 

orgel. Ledninger og elementer av glass formet som små drikkeglass vi kan holde i hånden til 

forlengede drikkeglass. Disse glassene er plassert lik pipene i et orgel, med variasjon i 

lengde på glassene, og er plassert med ca. ett glass mellomrom i en horisontal linje. Flere 

ledninger med mikrofoner henger ned i glassene og en kan se koblingspunktet titte ut av 

glassene. Kl. 13 fra inngangspartiet er det plassert en gongong i hodehøyde, samt kl. 12 fra 

gongongens ståsted er det plassert et vannelement på gulvet, en skål med vann oppå en 

rektangulær pute, samt kl. 12 rett bak vannelementet er det plassert tre enheter som minner 

om valmuer av glass.  
  
Utenfor det porøse gardinrommet, kan en se døren til Hvelvet ca. kl. 12 og 3 av Kims verker. 

Ett verk i form av et lydelement av glass, er plassert på gulvet kl. 15 fra gardinåpningen. 2 



verk ligger på hyller plassert på kortveggen til venstre for hvelvets dør. Hyllene er ca. i 

brysthøyde og er plassert midt på veggen, med én hylles mellomrom. Hyllene er trolig 40x40 

cm, og glasselementene kan se ut til å breie seg over disse hyllene som en håndduk, der 

den ene henger litt over kanten av hyllen sin. Kl. 14 fra gardinåpningen, og ca. kl. 12 fremfor 

glasslydelementet er det et bittelite element som henger i ca. hodehøyde på veggen mellom 

to ikke-tildekkede vinduer. Dette elementet er på størrelse med tuppen av en lillefinger og er 

et gjennomsiktig glasskår med en rød prikk i midten, og kan minne om en miniversjon av det 

japanske flagget. 
  

Kunstner 
Kim Hankyul (f. 1990, Korea) tok mastergrad i kunst ved Fakultetet for Kunst, musikk og 

design ved Universitetet i Bergen i 2019. Hankyul har tidligere vist arbeider ved 

Høstutstillingen i Oslo, Bærum Kunsthall, Ekko Festival no. 17, Slakt i Bergen og Galleria 

Sculptur i Helsinki. I 2021 mottok han Kistefos-prisen for sitt arbeid The Tempest på 

Høstutstillingen.  
  

Kunstverk 
1 M. Butterfly 
Kunstverkene deles av kunstneren inn i grupper. Den første gruppen kunstverk kalles i sin 

helhet for “1 M. Butterfly”, og består av 4 deler som er delt inn i “1a Object Oriental”, “1b 

Gallimard’s Aria (don’t Billie Jean)”, “1c M. Butterfly (the Death Scene)” og “1d Gallimard’s 

Aria (don’t billie Jean)”.  
  
1a Object Oriental 
1a Object Oriental er en gong som henger i en bøyd metallramme, og med et treelement 

festet til en motor. Verket er ca 170 cm høyt. 1a Object Oriental er plassert mellom kl. 14 og 

kl. 15 rett ved inngangspartiet. Verket består av et rødlig metallstativ, som kan minne om en 

lysestake som først er strak, men deretter blir bøyd ca. fra ⅓ del av lysestaken, bakover, og 

dermed bøyd igjen ved ⅔ deler fremover, og siste 30 cm av staken blir bøyd til en krok for å 

la en kobberfarget gong henge fra kroken. Gongen er på størrelse med et wokgrytelokk og 

flatsiden er vendt mot veggen ved inngangspartiet. Rett fremfor gongen er det plassert en 

maskindrevet klubbe, på lengde med en halv arm og med tykkelse som en mikrofon, der 

klubben er festet i en håndneve stor motor som gjør at klubben beveger seg, og slår 



horisontalt mot gongen og treffer gongen. Motoren er plassert på samme materiale som 

gongen, men her er metallet formet som en spiss trekant, slik at motoren står på to ben. 

Metallet fra føttene av trekanten er koblet til foten av metallet som gongen henger på, slik at 

begge blir holdt i balanse.  
  
1b Gallimard’s Aria (don’t Billie Jean) 
Verket ved navn Gallimard’s Aria, er plassert kl. 11 fra inngangspartiet ca. 2 m. Verket ligger 

på en rektangulær rosa pute på gulvet, der kortsiden av rektangelet er vendt mot 

inngangspartiet og er trolig 1 håndflate-brei og 3 håndflater lang. På denne puten er det to 

glassvaser, der den ene har fasongen til en sylinder og den andre har en rund underdel og 

en slank hals. Begge disse vasene har mikrofoner som er plassert med toppen ned i vasene, 

og hvor en kan se underdelen stikke ut av vasene. Størrelsesmessig er disse vasene ca. på 

lengde med en mikrofon. Vasene i sin helhet er av lyse, rosa glass, med cyanblå 

fargespetter som varierer i tetthet rundt vasene.    
  
1c M. Butterfly (the Death Scene) 
Verket M. Butterfly er plassert i retning kl. 11 fra inngangspartiet og kan i sin helhet minne 

om en kvinnelig danser påkledd i en drakt med fargene lilla, lys rosa og blå som gjenspeiler 

resten av rommets fargespill. Drakten består av stoff som brer seg lik en kimono rundt et 

maskineri som snurrer overkroppen rundt og rundt. Det ser ut til at armene til danseren peker 

ut til sidene lik en T. Ermene på bekledningen henger fra armene og ser ut til å være laget av 

glass som er hengt over armene og som skinner i fargene lys rosa og spetter av cyanblå 

spotter. Fra hendene strekker det lilla, glansfulle stoffet seg ned mot gulvet og glir rundt 

danserens ben i samsvar med danserens sirkulære bevegelse. Danseren underkropp står i 

ro, og et glansfullt og mykt, lilla slep strømmer ned fra danserens midje og ender 

sammenføyd med glass, lik ermenes, som er formet til å gjenspeile stoffets organiske og 

myke bevegelser. 
  
Til venstre for danseren, ca. 2 i fotbredde, er det plassert 4 mikrofonholdere der den som er 

nærmest danseren har kveilet sammen ledninger lik en parykk på toppen av holderen. 

Parykken har en slags triangulær form, der ledningene kveiler seg om hverandre og skaper 

en frisyre av ledninger. Fra undersiden av parykken henger det lyserosa glasskår på 

størrelse med blåskjell. Disse glasskårene har en glansfull og glatt overflate, og kantene er 

glatte. De 3 mikrofonholderne som står bak og tett innpå parykkholderen, har 3 hårfønere 

festet til toppen av mikrofonholderne, og er posisjonert slik at vinden blir fønet i en vertikal 

linje. I åpningene av hårfønerne er det festet røde strimler av papir, mulig på lengde med 

hårfønerens hode. Bakenfor de 4 mikrofonholderne, mulig 3 fotsbredder, er det plassert et 



mekanisk element som består av en paraply hvor en bare ser et rødt skjelett av en paraply. 

Paraplyskjelettet blir holdt oppe av et lite mikrofonstativ, i hoftehøyde, og er plassert vannrett 

med hode av paraplyen pekende i retning av mikrofonholderne. Når danserens dans nærmer 

seg slutten, vil hårfønerne slå seg på og de røde strimlene danser bak ledningsparykken, og 

paraplyen vil åpne og lukke seg. Et lyselement som er plassert bak de porøse gardinene på 

veggen med inngangspartiet, vil lyse i takt med paraplyen og dermed skape en dramatisk 

effekt i dansens siste vers. 
  
1d Gallimard’s Aria (don’t Billie Jean) 
Verket Gallimard’s Aria, kan nesten minne om oppsettet til pipene til et orgel, og er plassert 

kl. 12 fra inngangspartiet og er plassert rett fremfor motsatt vegg for inngangspartiet. Det 

som kan minne om vertikale piper, er glassylindere som er plassert i en horisontal linje foran 

veggen, på knehøyde. De ti glassylinderne har ca. en glassylinders mellomrom til hverandre. 

De har ulik høyde, fra venstre til høyre, kan en se at de to første er halvparten så høye som 

nummer 3, og fra nummer 3 til nummer 10 minker høyden gradvis. Nummer 3 er kanskje to 

håndflater lang og den minste er trolig en halv håndflate lang. Glassylinderne ser ut til å stå 

på et slags rørsystem av sølvaktig metall. Sylindernes underside står på et pekefingerbredt 

rør av metall som strekker seg nedover mot gulvet og kobles inn i et felles rør som ligger 

horisontalt med gulvet. Fra disse lyserosa glassylinderne stikker det ut koblingspunkt til 

ledninger for mikrofoner. Ledningene som er koblet til disse mikrofonene strekker seg opp til 

taket og samles nede på gulvet og kveiler seg bak gardinene. Mikrofonene spiller av 

resonansen fra glassylinderne, og ulik høyde på glassene skaper ulike lyder. 
  
2 Object Oriental 
Det neste kunstverket heter “Object Oriental” og er delt inn i undergruppene “2a Blown glass 

with mist makers”, “2b Blown glass on bent-metal” og “2c Blown glass on bent metal”. 
  
2a Blown glass with mist makers 
Verket “Blown glass with mist makers” er plassert i retning mellom kl. 12 og 11 fra 

inngangspartiet, i retning kl. 12 fremfor gongen. “Blown glass with mist makers” ligger på en 

rektangulær, rosa pute der kortsider vender mot inngangspartiets vegg. Puten er mulig 1 

håndflate bred og 3 håndflater lang. Midt på den rektangulære puten er det plassert en 

glasskål på størrelse med et salatbolle, i gjennomsiktig glass og som er fylt med klart vann i 

bunnen. Kantene på glasskålen er bølgeformet og reflekterer det hvite lyset fra spottene i 

taket. I bunnen av skålen er det rødt glass, mulig hundrevis av lillefingernegl-små skår av 

rødt glass som dekker bunnen av skålen. Oppå disse skårene kan en se tre metallfontener 



på størrelse med et tykt batteri, som også skaper et lyst lag av tåke som legger seg på 

vannets overflate.  
 
2b Blown glass on bent-metal  
Verket “Blown glass on bent-metal” er plassert ca. en fot bak røykfontenen. Verket kan 

minne om en valmue, i den forstand at kronene på en valmue er åpne slik at en kan se inn til 

kjernen av blomsten. Blomsten starter med et hvitt metall som har en snurr på gulvet for å 

skape balanse og derfra strekker seg opp til første glassblomst, som består av en 

gjennomsiktig glasskål, med samme bølgeformet fasong på kantene lik tåkefontenen og oppi 

denne glasskålen er den en mindre skål i samme fasong. I bunnen av den mindre glasskålen 

kan en se hundrevis av røde glasskår på størrelse med en lillefingernegl. Fra midten av 

blomsten, i kjernen, strekker det hvite metallet seg videre til den øverste blomst, i samme 

fasong, som også inneholder disse røde glasskårene. Høydemessig er første sammensatte 

blomst ca. 1 håndsbredde opp fra gulvet og andre blomsten ca. 2 håndsbredder fra gulvet. 

Den første blomsten er trolig på størrelse med en knyttneve, mens den neste er mulig halvert 

i størrelse. 
  
2c Blown glass on bent-metal 
Verket “Blown glass on bent-metal” er plassert ca. en håndsbredde bak de to 

glassblomstene. Verket kan minne om samme type blomst lik de to koblede blomstene, 

ettersom det er hvitt metall som kveiler seg på gulvet for å skape balanse og deretter 

strekker seg opp mulig dobbelt så langt høydemessig, til en glassblomst på størrelse med en 

knyttneve. Glasskålen, som kan minne om en blomst, har bølgeformet kant og overflaten er 

glatt og gjennomsiktig, og har lyserosa fargeklatter i glasset, der tettheten varierer. Oppi 

kjernen til glasblomsten er det hundrevis av røde lillefingerneglsmå glasskår, samt to 

glassantenner som titter ut av de røde skårene.  
  
3 Song’s Aria 
“Song’s Aria” er en installasjon som registrerer bevegelse. Det er et lite kamera plassert 

mellom kl. 12 og kl. 13 på gulvet i hjørnet av veggen til venstre og veggen rett framfor 

inngangspartiet. Kameraet er mulig en liten iPhone stor som registrerer bevegelse, som igjen 

påvirker lydbildet i rommet. 

  
4 Object Oriental (Oriental Sun & Bonsai)ø 
“Object Oriental” er delt inn i undergrupper ved navn “4a Oriental Sun” og “4b Oriental 

Bonsai”. 
  



“4a Oriental Sun” 
“Oriental Sun” er et verk som er plassert kl. 12, fra danserens ståsted, så rett bak danseren, 

og mellom kl. 11 og kl. 12 fra inngangspartiet. Verket i sin helhet er laget av smeltet 

mørkerødt glass, og kan nesten virke brunt på avstand. Formen kan minne om en flat 

middagstallerken, og størrelsesmessig kan det se ut til at glasstallerkenen er på samme 

størrelse som gongen. Tallerkenen står plassert i to treben av rødlig tre kalt ‘redwood’. 

Tallerkenen vender sin flatside mot kortveggen til venstre for inngangspartiet. Tallerkenen er 

plassert i hakk som er skjært til, for at tallerkenen skal komme ned i sporene og dermed 

bevare sin posisjon. 
  
“4b Oriental Bonsai” 
Verket “Oriental Bonsai” er plassert mellom kl. 11 og kl. 12 bak danseren. “Oriental Bonsai” 

er i sin helhet en sammensetning av to pinner og manuelle koblinger. Pinnene har den brune 

barken på, men en kan se den lyse innmaten ved endene på pinnene. Tykkelsen på pinnene 

kan sammenlignes med et skaft. Foten trepinnen står i kan minne om en slags metallklype, 

der to sølvfargede klyper er festet til den ene enden av første pinnen som står ganske 

vertikalt og har en liten svai før den får en ny sølvfarget klype til, i enden. På den øverste 

klypen er det et feste som holder den neste pinnen i en horisontal linje.  
  
5 Object Oriental 
“Object Oriental” består av 2 verk som henger fra taket, kl. 11 fra inngangspartiet. Begge 

verkene henger over de to verkene ved navn “Oriental Sun” og “Oriental Bonsai”. Verket som 

henger over “Oriental Bonsai”, er ca. på høyde med albuen og lengden trolig 1 m, og er et 

verk av strukket rødt glass. Formen kan minne om et slags rør på størrelse med en tykk 

langfinger. På avstand kan det minne om en rød smilelinje der munnvikene peker nedover. 

Midt på denne linjen er det et element i form av et stykke hvitt tøy, på bredde med en 

langfinger, som er formet som en firkant og dermed er brettet sammen slik at det blir et 

rektangel, der tråder fra taket er tredd inn og gjennom langsiden som peker mot taket. Dette 

gjør at det strukkede glasset kan bli plassert inni det lille rektangelet, og holder balansen, 

ettersom rektangelet er ca. på midten av det strukkede glasset. På det hvite rektangelet er 

det et rødt symbol, som kan minne om et kinesisk tegn, der det er en rød firkant i midten, en 

rød strek som deler firkanten i to og som strekker seg litt utenfor firkanten. På oversiden og 

undersiden av firkanten er det to horisontale linjer som går litt utover firkanten. Disse to 

linjene speiler hverandre, og har på hver ende en krøll som vender mot hverandre. 
  
Det andre verket som henger over “Oriental Bonsai” er ca. rett over hodehøyde og har en 

annen form, som kan minne om en nedoverbøyd munn, men munnvikene peker oppover, 



dermed blir det en slags blanding av først å være nedoverbøyd fra midten av det røde 

strukkede glasset, i begge ender, til å ha en ender som bøyer seg litt oppover. Det strukkede 

glasset henger også i et hvitt stoff som har samme symbol på stoffet. 
  
6 No Title 
Med gardinåpningen som ståsted vil Hvelvets døråpning være ca. mellom kl. 12 og kl. 13 

omtrent 3 m rett frem. Verket “No Title” er plassert ca. mellom kl. 14 og 15, altså til høyre for 

gardinåpningen på gulvet. Verket består av strukket glass og to mikrofonholdere en i 

prinsippet kunne hatt på et bord, ettersom de begge er trolig 1 og ½ håndflater høy, men der 

mikrofonen hadde vært er det enda et ledd som er koblet til en forlengelse av 

mikrofonholderen, som vender skrått nedover mot det strukkede glasset, med en slags 

motorisk mulig lillefinger lang og stor pisk som går sakte rundt og rundt for så og treffe 

glasset med en liten lyd. Glasset er en lyserosa farge med cyanblå fargespetter som er 

dradd med glasset. Det kan se ut til at det har hengt på to vannrette staver, lik en henger 

håndklær til tørk over et stativ, slik at vannet kan dryppe ned fra den våte håndduken, så har 

glasset strukket seg ned til gulvet og skapt et sikksakkmønster hvor glasset har bredt seg 

frem og tilbake over seg selv. Det kan se ut til at det har vært to slike topper hvor glasset har 

strukket seg fra, men toppen som er nærmest vindusveggen, er toppen knust av slik at en 

bare kan se en strukket side. Høydemessig er glasset på høyde med mikrofonene. 

Mikrofonstativ nummer 1 er plassert mulig 1 håndsbredde fra gardinene og 1 håndsbredde 

fra glassverket, men den forlengede delen og den motoriserte pisken når bort til det 

strukkede glasset. Mikrofonstativ nummer 2 er plassert bak glassverket, mot veggen med 

vinduer, der den forlengede delen med den motoriserte pisken er justert inn slik at den når 

den knuste delen av glassverket, for så å slå på den strekte delen. 
  
7 Object Oriental 
“Object Oriental” er et verk som er hengt på veggen, ca kl. 13 for gardinåpningen, mellom de 

to ikke tildekkede vinduene. Verket står på to spikre, som er ca på høyde med vinduenes 

underside og trolig pluss 1 håndsbredde.Verket er kanskje på størrelse med en 

lillefingertupp, og er av gjennomsiktig glass med en rød prikk, som gjerne kan minne om det 

japanske flagget. 
  
8 You Don’t Need To Put A Magic Spell On Someone Who’s Already Hallucinating 
“You don’t need to put a magic spell on someone who’s already hallucinating” er delt inn i to 

deler som heter “8a Slumped glass on shelves” og “8b Slumped glass on shelves” og er 

plassert mellom kl. 11 og kl. 12, men er trolig litt nærmere kl. 12 i retningen fra 

gardinåpningen. Verkene er plassert på 2 hvite, mulig kvadratiske, hyller med ca 1 hylles 



mellomrom, og er trolig plassert midt på veggen og i forhold til høyde, er hyllene trolig på 

brysthøyde. 
  
8a Slumped glass on shelves 
“8a Slumped glass on shelves” er på den første hyllen en ser fra gardinåpningen, og på 

avstand kan en se at glasset er en lyserosa farge med cyanblå spetter som også skimter i litt 

sløvt gjennom glasset. Glasset i sin helhet ser ut til å bli lagt på hyllen og brer seg over 

venstre kant av den hvite hyllen, nesten som en håndduk som er blitt lagt brettet på en hylle, 

samt 2/10 deler henger litt utenfor venstre kant. En kan se at det er en kraftig blåfarge på 

oversiden av glasset, men ettersom det er flere lag, kan en skimte flere slike flekker gjennom 

glasset, men disse har ikke en like sterk utstråling som flekkene som er på oversiden av 

glasset. Størrelsesmessig kan det strukkede glasset minne om en håndduk, ca 50x25x20 

cm. 
  
8b Slumped glass on shelves 
Det andre verket ved navn “8b Slumped glass on shelves” er plassert på hyllen til høyre for 

“8a Slumped glass on shelves”, og kan også minne om en hånduk, ca.50x40x40 cm, som er 

blitt brettet, men hvor brettekanten vender inn mot veggen. Slik at det vi ser er overflaten og 

at kantene av det strukkede glasset henger utenfor hyllens venstre side og fronten. Glasset 

har en lyserosa farge med mørkeblå fargespetter som har en høy tetthet på overflaten av 

glasset. Tettheten er høyest ved kanten som henger ned på venstre side av hyllen. Når en 

studerer spettene nærmere kan de nesten virke som et slags slangeskinnsmønster, og en 

kan skimte flere slike spetter i en lysere nesten gråblå tone langs de mørkeblå spettene.  
  
 

 

 


