
Terskelstimulus: Thale Vangen, Pearla Pigao,

Kasper Hesselbjerg, Serina Erfjord og Magnus

Oledal

Om kunstnerne
Thale Vangen (f. 1974) bor og arbeider i Malmö og er utdannet ved Konsthögskolan i

Malmö. Hun arbeider med skulptur og skulpturelle installasjoner i materialer som råhud, talg

og tre, og er særlig interessert i de taktile og sanselige egenskapene disse materialene

bærer med seg. Med bakgrunn fra biologi, kjemi og naturvitenskap nærmer hun seg arbeidet

med en interesse for det direkte og uutsigelige, det som bor i oss, og som kanskje befinner

seg utenfor rasjonalitet og språkets rekkevidde.

Pearla Pigao (f. 1984) bor og arbeider i Oslo og er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. I

praksisen hennes drar hun nytte av bakgrunnen sin som både musiker og tekstilkunstner, og

utforsker relasjonen mellom lyd og materiale. Særlig fellestrekkene mellom musikalske

komposisjoner og veving står sentralt i arbeidene hennes, som ofte er laget som interaktive

installasjoner hvor menneskekroppen spiller en avgjørende rolle i aktiviseringen av verkene.

Kasper Hesselbjerg (f. 1985) bor og arbeider i Vanløse og er utdannet fra Det Kongelige

Danske Kunstakademi. I flere år har han arbeidet med skulpturer, kollasjer og språk, ofte i

jakt på spørsmål tilknyttet objekters betydning og hvordan disse påvirker våre hverdagsliv.

Han har produsert en rekke utstillinger i form av middager med spiselige skulpturer, og i

hans siste bok Recipe for Snails and Success kombineres det franske kjøkken med

tradisjonell kinesisk medisin for å vise til ulike relasjoner til hva vi spiser.

Serina Erfjord (f. 1982) & Magnus Oledal (f. 1972) bor og arbeider i Sandefjord. Erfjord er

utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider innen et skulpturelt felt som ofte inkluderer

og reflekterer over sine omgivelser. I praksisen hennes utvises en interesse i energi og

materialitet, og i forskjellige bevegelser og forflytninger disse innehar. Oledal er utdannet fra

Kungliga kunsthögskolan i Stockholm. Han arbeider ofte med skulptur og installasjon, gjerne

med utgangspunkt i politiske spørsmål.



Rom
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. I døren til inngangspartiet henger det en trådgardin av hvite

nylontråder som faller fra dørens øvre del og strekker seg ned mot gulvet og skaper et skille

fra hovedinngangen til utstillingsrommet. Utstillingsrommet 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. Det er mulig å ha en taktil tilnærming til verkene i galleriet.

Om utstillingen
Terskelstimulus refererer til det punktet hvor en ytre sansepåvirkning er sterk nok til å

produsere en respons. Hva er det som skal til for at vi reagerer og samspiller med verden

rundt oss, og hvor går grensene for hva vi som levende vesener kan oppfatte?

Som art og som individer er vi tildelt ulike rekkevidder innenfor sansene våre som avgjør

hvordan vi eksisterer og interagerer med hverandre. Det er som å lyse gjennom verden med

en laserstråle, der denne strålen representerer den lille fliken av virkelighetens helhet du har

tilgang på. Mye av verden vil for alltid være utenfor din rekkevidde, på godt og vondt.

I Terskelstimulus inviteres du til en utstilling som ønsker å utfordre sansehierarkiet. Gjennom

en spekulativ tilnærming til tema har kunstnere og kurator delt kunnskap og sammen

utforsket en mulig utvidet sanseverden. En verden der alle sanser er likestilte, der smak

også kan være ord, der objekter føler vårt nærvær og hvor lukt er en tidsmaskin.

Galleriet

Utstilling
Utstillingen i Galleriet består av tre verk. To av disse henger på vegger, klokken 9 og klokken

2 fra inngangspartiet. Begge verkene har også elementer som er plassert på gulvet fremfor

seg. Verket som henger på veggen i retning klokken 2 er laget av Kasper Hesselbjerg og har

to bilder som henger i øyehøyde mellom vinduene. Disse ser ut til å være en slags



sammensetning av bilder av mat og og motiver fra den animerte humorserien Svampebob,

som kan minne om en lek med menykart fra restauranter. Framfor disse to bildene er det

plassert ut et serveringsbrett på hjul, med ingredienser som syltet agurk, marshmallows,

puer shy cha (kinesisk te som sies å være god for fordøyelsen), tannpirker og små,

keramiske kopper. Disse brukes til å lage og servere det som er blitt avbildet på det ene av

bildene som henger på veggen, og fremstår i ferdig form som små kanapéer hvor en liten

kopp te toppes med et lokk av marshmallow og sylteagurk.

Verket som henger i retning klokken 9 er laget av Pearla Pigao, og består av flere elementer

på vegg og gulv som er sammenkoblet av røde, hvite, blå, gule og svarte ledninger. På

veggen nærmest inngangspartiet henger en lystavle med strimler av elektroniske sensorer

som responderer med lys på signal fra kobberplater. Disse lys-ledningene med

fingerneglsmå lys, strekker seg vertikalt over lystavlen i et slags bølgemønster, der toppene

og bunnene bøyes for å strekkes vertikalt opp og ned på lystavlens overflate. Ved siden av

lystavlen henger fem bokser, hvorav fire sammen, som er teknisk utstyr til kabler som får

verket til å fungere. Omtrent 1 meter ut fra veggen i retning klokken 11 står det et

rektangulært bord med mikser og teknologi til å spille av lyd, som minner om oppsettet til

hvordan en DJ på nattklubb plasserer utstyret sitt. Mikseren har to hovedbokser, der den ene

har flere fingertuppsmå brytere for å endre og innstille ulike lyder. Den andre boksen har en

glatt overflate, med ledninger koblet til på sidene av boksen. To hvite ledninger er koblet inn i

mikseren og ender i to kobberplater på størrelse med to fyrstikkesker, som ligger på kanten

av bordet. Dersom to mennesker holder en kobberplate hver, og berører hverandre, vil dette

sende signal til mikseren og lydtavlen. Dette vil da få lys og lyd til å aktiveres, og dermed kan

publikum selv lage en form for visuell lydkomposisjon.

Verket som er plassert klokken 11

Verket som er plassert i retning klokken 11 fra inngangspartiet, omtrent seks steg inn i

rommet, er laget av Thale Vangen og er en skulptur med tre ben laget av utstrukket

hesteskinn. Verkets tre ben starter i smale spisser fra gulvet, og utvider, huler seg ut og

strekker seg lik en trompet i toppen av verket. De tre delene er koblet sammen med tagl og

lintråd. Verket er ca. 175 cm høyt og kan minne om formen til en litt deformert trompet,

ettersom kantene er strukket ut i spisser. Fra den traktlignende toppen renner det ut svart

hestehår på lengde med hodehår i hoftelengde på et menneske.

Kunstverk
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Verket klokken 2 heter “Fig.1 (Snail Sandwiches)” og er en collage av bilder på print. Bildene

er 41,4 x 63 cm. Bildet som henger nærmest inngangspartiet, har et hovedbilde i

bakgrunnen av et kjøkken med hvite fliser og trebenk, der gjenstander som en vannkoker

står nært flisene og matvarer som brød og pølser er lengre fremme på benken. Fremst i

bildet kan en se to kreative mat-sammensetninger, der en skive uten skorper er smurt med

skinke og ost, og har blitt rullet sammen for å forestille et sneglehus. Selve sneglen består

av en pølse som er blitt skåret av og bøyd slik at brød-sneglehuset sitter på den avskårne

delen av pølsen, og pølsen bøyes slik at sneglens ansikt peker mot kamera. Det er blitt

tegnet på med en rød substans en munn og det kan se ut til at det er to øyne av eple stilker

på hver av de to sneglene. Rundt om i hovedbildet er det limt inn andre bilder; et av

Svampebob Firkant som har formet seg som en snegle med de brune firkantformede

buksene sine som sneglehus, et annet av en kvinne som er på spa med to håndneve-store

snegler som snegler seg rundt på ansiktet hennes; og på et annet bilde ser man en snegle

som glir over et timeglass som ligger bakenfor seks grønne sedler som ligger på hverandre

og en kan se de øverste står det “ONE” på. Til slutt ser en et bilde av en hånd som holder en

telefon som skal fange figuren “Drowzee” fra PokemonGo. Disse bildene er på størrelse med

de minste fyrstikkeskene en kjøper. Tre av bildene er plassert i øvre del av hovedbildet og

Svampebob Firkant er i nedre høyre hjørne av bildet.

4b+4

Bildet plassert lengst borte fra inngangspartiet heter “Fig 2. (I håb om assimilation)” og har et

hovedbilde av keramiske kopper på størrelse med en pingpongball med rundt hull i toppen.

Keramikken er av rødlig brun leire hvor hvit glasur er blitt malt over på en slik måte at det

kan se ut som at glasuren renner ovenfra og ned på koppen. To av disse koppene har en

marshmallow sammenkoblet med en tommelstor sylteagurk festet med tannpirker over

hullet. Over dette hovedbildet er det plassert emoji-skyer som smiler og har rosa skinn, der

en av disse har hjerteformede øyne og og åpent smil. På nedre del av hovedbildet ser vi

Svampebob i sin opprinnelige fasong stå og smile til oss. På høyre nedre del av hovedbildet

er det er bilde av glassnudler der noe som er formet som en slags slimete pølse delt i biter

ligger oppå glassnudlene. Den pølselignende substansen her en svart til brunlig kulør.

Serveringsbrettet er plassert ca. to steg frem til venstre for keramikkopp-bildet. Her er det

tilgang til ingrediensene for å lage marshmallow og sylteagurken med keramikkoppen som

en ser på bildet. Ingrediensene er plassert til venstre på serveringsbrettet, med en

vannkoker i bakgrunn og teposen og sylteagurkene i framgrunnen.
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“blotte tomrom ribbegap” heter verket klokken 11 for inngangspartiet. Det består av tre ben

som strekkes mot gulvet og er limt sammen etterhvert som det trekker seg oppover og

støtter hverandre i et midtpunkt som er ca. i hoftehøyde. Fra midtpunktet strekkes skinnet ut

lik en trompet, der kantene er ujevne og skaper spisser der spikrene har vært hamret inn, for

så å strekke skinnet utover. Det kan se ut til at disse tre delene av skinn har blitt rullet

sammen hver for seg for å skape en spiss ende og en åpen ende. For å holde på denne

formen ser det ut til å ha blitt sydd en søm med lintråd som følger fra ene enden til den

andre. Overflaten er glatt på utsiden av disse skinntrompetene, nesten som å ta på lik, mens

på innsiden kan en kjenne rester av hår og en ru overflate. Fra innsiden heller det ut svart

hestehår i hoftelengde. Håret kan minne om menneskehår, i utseendet. Fargen på selve

skinnet går fra en brunlig tone til nesten grålig blå for så å ha tørkede partier med hvitt og

gulaktige kulører.

1

Klokken 9 på langsideveggen både henger og står verket ved navn “Composition for Skin”

som består av ledninger og lydanlegg, samt en lystavle. I sin helhet ser det ut til å være et

komplekst system av svarte ledninger, som føres fra lydanlegget til flere bokser på veggen

med fargerike ledninger. Disse fire boksene med fargerike ledninger føres videre til en svart

boks plassert under disse fire, for deretter å koble seg til lystavlen. Det ser ut til å være

ledninger som gjemmer seg bak en list på gulvet som frakter ledninger både til to høyttalere

som er plassert i kroken av langsideveggen og kortsideveggen klokken 9 og i kroken på

langsideveggen og kortsideveggen klokken 3 for inngangspartiet, og til lystavlen.

Høyttalerne er hvite og ca. i legghøyde. På nært hold til de fire ledningsboksene kan en se

flere notasjoner i tusj, der det står navn til hvert hull og hver knapp som fargerike kabler

kobles til i de ulike hullene. Disse boksene har en metallisk overflate med ulike fargede hull

og lys som blinker i rødt og gult, samt boksen har et svart omriss av tre.

Beskrivelse av Video til kunstverket ved navn

“Composition for Skin” (totalt 6:53 minutters video)
Videoen starter med et bilde som er ute av fokus, hvor en ser menneskeskikkelser gå i

bildet. Deretter skifter bildet til lystavlen som henger mot langveggen klokken 9 fra

inngangspartiet, hvor hvite små lys på størrelse med fingernegler glitrer fra ulike steder

tavlen. Bildet glir over til boksene hvor fargerike ledninger henger sammenkoblet fra den ene

boksen til den andre. Fire mennesker kommer fram i bildet. To bak miksepulten, begge



menn med skjegg til brystet, og to foran lystavlen som er en lav kvinne og en høy mann som

også har skjegg. De to siste er ikledd hvite t-skjorter og kameraet zoomer inn på dem.

Mannen ser litt ned på kvinnen, og kvinnen beveger seg nett mot mannens kropp, der de til

slutt står lent mot hverandre. Kameravinkelen endres og en ser et publikum sitte langs

kortsideveggen klokken 2 fra inngangspartiet. Kvinnens hode er lent mot mannens venstre

albuekrok og mannens hode er bøyd ned i kvinnens høyre albuekrok. Kamera zoomer inn

på disse, og de beveger seg fra hverandre og deretter mot hverandre, da lystavlen begynner

å lyse på ulike steder i tråd med deres bevegelser, som også påvirker lyden. Deres raske

bevegelser skaper lyd og lys i større omfang, som kan skimtes gjennom det komplekse

systemet av ledninger og høytalere. Bevegelsene deres er som en slags dans, der de

strekker seg rundt om fra gulv til tak, for å skape en slags friksjon i både lyd og lys. Lyd og

lys reflekterer deres hurtige eller forsiktige bevegelser der de på en grasiøs måte, lik et hav

som vugger, beveger sine armer og ledd i spill med hverandre og for seg selv. Lydene og

lysene endres i samsvar med deres utførelser. Bevegelsene deres fanges av kamera på en

måte som muliggjør det for tilskuerne å se en hvit ledning som går fra både mannen og

kvinnens rygg til miksepulten. Det ser ut til å være over 15 tilskuere som sitter langs

veggene og følger med.

En ulmende tone slippes fra høytalerne, da kvinnen og mannen stiller seg opp mot

hverandre ansikt til ansikt, der kvinnen legger sin hånd på mannens skulder og den andre

rundt mannens midje og hodet hennes plasseres under mannens underarm. Mannen

plasserer sine hender på kvinnens rygg og en durende tone kommer fra høyttalerne. De

bøyer knærne og senker seg sammen mot gulvet, som gjør at det slippes en stigende lys

frekvens, og en ser lystavlens mange lys glitrer i bakgrunnen. De reiser seg opp og

frekvensene stilner, det blir mørkt og både mannen og kvinnen begynner å gå. Kamera

endres til mennene bak miksepulten, før det vender tilbake til mannen og kvinnen som nå er

sammen igjen lik en dans hvor kvinnens hender er ført til mannens skuldre og mannens ene

arm er rundt kvinnens midje. Kvinnen setter føttene på mannens hofte og mannens armer

omringer kvinnens midje. De omfavner hverandre og den ulmende tonen slippes og den

høye bølgefrekvensen kommer fram, lystavlen stråler stjernelignende lys. De slipper

hverandre, og det blir stille.

Kvinnen stiller seg i en posisjon på gulvet som minner om startposisjonen til en armhevning,

der kvinnen har strake armer. Mannen plasserer seg i samme stilling over kvinnen, og

lysene begynner å glitre, lyden å vibrere og frekvensen til å høyne da både mann og kvinne

slipper seg ned i en armhevning og blir der. Deretter ruller mannen av kvinnen og det blir

stille. Kamera zoomer inn på kvinnen som legger sin hånd på mannens og lyden følger



deres takt der de beveger overkroppen frem og tilbake i takt med hverandre. Kvinnen setter

seg framfor mannen, ansikt til ansikt og de vugger frem og tilbake i takt med hverandre, og

de begynner å reise seg opp. Kamera endres til bilder av utstyret og til et nærmere bilde av

lystavlen for så å endres til mannen og kvinnen som beveger seg i takt, frem og tilbake.

Mannen legger seg ned og kvinnen står. Deretter står begge og beveger armene, tar på

hverandre og tempoet på bevegelsene saktner og de står med armene så vidt berørende

hverandres armer. Lydfrekvensene svinner hen og deres hender henger ned på sidene.

Sakte tar de hverandres hender og senker dem i lag, så slipper de tak. De ser på hverandre,

ansikt til ansikt. Mørke faller, rulletekst av deltakere kommer opp i hvit tekst og logoen

KRAFT er det siste en ser før videoen er ferdig.

Hvelvet (2)
Rom:
Inngangspartiet til hvelvet er blitt dekket av to lystette gardiner, slik at en inntrer i absolutt

mørke, forutenom verket som er plassert klokken 9 ved kortsideveggen ca. fem steg fra

inngangspartiet. En hører en klang som bølger seg i ulike toner, fra korte bølgefrekvenser til

lengre bølgefrekvenser i en type bass eller during. En kan også høre et pust i litt høyere

toner, som kan høres over bølgefrekvensene til tider.

Utstilling og kunstverk
Utstillingen foregår i mørke og har navnet “PHI-D”. En må lete litt etter verket, men det kan

oppdages hengende fra taket klokken 9 fra inngangspartiet. Det en kan se er at et rødt lys

fra en laser blir reflektert fra gjenstander en ikke helt klarer å oppfatte verken den totale form

eller farge, ettersom mørket skaper et tap av fasong og derav kan ikke øyet forstå hva som

faktisk henger der. En kan skimte verkets dimensjoner ved hjelp av det røde lyset som

reflekteres av overflaten, slik at verket mulig er på lengde med en arm. Det virker som at det

henger på intet. Mørket og resonansen som blir skapt i rommet skaper en slags undersjøisk

opplevelse, der en er i havdypet og ser et fargespill av rødt som reflekteres på et ukjent

vesen som beveger seg, gjerne på lignende måte som en manets slør, i havdypet.


