
IDA WINDINGSTAD 
  

Hvelvet i sin helhet 
Utstillingsrommet er et hvelv hvor inngangen er på kortveggen til venstre for inngangen til 

Galleriet. Rommet er rektangulært og er 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. Gulvet er flislagt med naturgrå og naturlig slitte steinfliser. I en skinne som går 

tvers over taket er det montert spotter som er slått av.  Klokken 9 for inngangspartiet, ca. 2 

steg, er det plassert er kamerastativ med tre bein, på ca. hoftehøyde, med en sylinder-

prosjektor, på størrelse med to knyttede never plassert oppå hverandre. På kortsideveggen 

klokken 9 i Hvelvet, er det plassert et rektangulært, hvitt lerret som strekker seg fra gulv til 

tak og er midtstilt på veggen. 115 cm i bredde og 2,10 m i høyde. 

 

Kunstner 
Ida Windingstad (f.1979, Lillehammer) har bakgrunn som manusforfatter og regissør før hun 

gikk på prosjektprogrammet i videokunst ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i 2012. 

Hun har også studert visuell kommunikasjon, video, fotografi og kunsthistorie ved Konstfack, 

Stockholm. Filmene hennes er vist på flere nasjonale og internasjonale filmfestivaler. Hun er 

for tiden basert i Stavanger, Norge. 

 

Dikt  
De har tatt mine dekorasjoner, og jeg har blødd for mye 

jeg krysser nå grensen fra et mørkt land til et mørkere land for å bevitne fossilgudens ferd ut 

av myrenog det liv som orienterer seg rundt denog dens tyngepunktog regelboken den følger 

og dens disipler 

mens jorden fra mitt glemte hjemsted klistret under sålene slipper tak og ny jord fester 

segjordas underflate og dens ekkoblir til en feber inni meg 

de har tatt mine dekorasjoner og jeg har blødd for mye 

de har tatt mine dekorasjoner og jeg har blødd for mye  



 

Musikk og tekst av Espen KlugeTeksten fremføres av skuespiller Roar Kjølv Jenssen 

Kunstverk 
De har tatt mine dekorasjoner er en poetisk reise gjennom et mørkt landskap inspirert av 

science fiction og psykedeliske skrekkfilmer, visuelt inspirert av black metal, Edvard Munch 

og videoer fra Perseverance Rover på Mars. Som en hyllest til, og utforskning av gamle 

animasjonsteknikker, er landskapet ikke datagenerert, men bygget inn i gips, leire, stein, 

tekstil og sand. 

  

Prosjektet Genius Loci er en serie videoverk, bilder og skulpturer der Ida Windingstad 

utforsker begrepet Genius Loci som på latin betyr "stedets geni", og refererer til den 

presiderende guddom eller ånd. Teoretikeren Christians Norberg-Schulz introduserte 

begrepet Genius Loci  i sin fenomenologiske arkitekturteori, og det er spesielt hans tanke om 

hvordan fenomenologi kan hjelpe oss å ta noen skritt tilbake fra moderne teknologi og koble 

oss tilbake til den opprinnelige kontakten vi en gang hadde med verden, som Windingstad er 

inspirert av. Videoen De har tatt mine dekorasjoner er den første av flere kommende videoer 

i dette prosjektet. 

 

Videoen varer i 4 min og heter “De har tatt mine dekorasjoner”. Videoen starter med at 

lerretet er delt vannrett på midten, der nedre del er svart og øvre del stiger det opp røyk i en 

lys grønn kulør. Og med et pust av denne røyken starter stemmen å si «De har tatt mine 

dekorasjoner, og jeg har blødd for mye». Kameraet begynner dermed å dra mot den 

vannrette horisonten over til et hvitt landskap, som dekket av snø, med topper og kratere 

som strekker seg over landskapet i det stemmen forteller «jeg krysse nå grensen fra et mørkt 

land til et mørkere land for å bevitne fossilgudens ferd ut av myren». Det pustes lysegrønn 

røyk mot videoen, lik en snøfull vind blåser i et snøhvitt naturlandskap, mens stemmen 

fortsetter å fortelle: «og det liv som orienterer seg rundt den og dens tyngdepunkt», og 

bassen treffer og hele naturlandskapet endres til et cyanblått kaldt landskap av snødekte 

plater, lik en isbre, med tett cyanblå tåke slik at en ikke kan se langt frem. Da stemmen skal 

til å fortsette sin akt, endres tåken til en klar nattehimmel, med slør-aktige skyer og en 

fullmåne som vender frem og tilbake over himmelen, og stemmen sier: «og den regelboken 

den følger og dens disipler». Da stemmen formidler sine ord, beveges kamera over det isbre-

lignende landskapet og en skimter topper og sprekker som strekker seg over landskapet, 

samt stemmen forteller: «mens jorden fra mitt glemte hjemsted klistret under sålene slipper 



tak og ny jord fester seg - jordas underflate og dens ekko». Mens kameraet flyter over 

landskapet, kan en se sprekkene sprer seg i mindre synål-små sprekker og fingernegl-små 

steiner er spredt omkring landskapet, og stemmen forteller videre: «blir til en feber inni meg» 

og lyset endres til et rødt og varmt lys, der avrundede fjelltopper er dekket av snø og 

sprekker som forgreiner seg framfor kameraet og himmelen, full av rød tåke, blåser over 

himmelen. Kameraet begynner å sveve over det snødekte landskapet og stemmen forteller: 

«De har tatt mine dekorasjoner og jeg har blødd for mye.». Tåken letter og fullmånen 

begynner å vende frem og tilbake over den slør-dekkede himmelen, og stemmen fortsetter: 

«de har tatt mine dekorasjoner og jeg har blødd for mye.» 

  

En fele begynner å spille og landskapet forsvinner inn i en ring av lys som skinner på 

landskapet og resten av landskapet forsvinner i mørke som denne lysstrålen skaper. En ser 

et snødekt landskap med sprekker og lillefingernegl-små steiner som lyset skinner på. 

Ringen av lys begynner å bevege seg over landskapet og en lys grå røyk begynner å børste 

forbi lyset. Ringen av lys svever over noe som kan minne om svarte ledninger som er kveilet 

sammen og ser ut til å feste seg rundt metalliske pinner på størrelse med metallet på en 

kleshenger, samt når lyset beveger seg videre over landskapet kan en se enda en slik 

ledning som er blitt kveilet rundt om seg selv og da lyset svever videre, er det to 

metalliske pinner som kan minne om to spisse spyd som står med spissen opp fra det 

snødekte landskapet. Og lyset føres videre og landskapet forsvinner. En ser bare lyset 

skinne fra øvre høyre hjørne og ned i mørke, og røyk begynner å sveve forbi lysstrålen og 

snurper seg om seg selv for så når en dramatisk tone treffer, endres alt til et brelandskap av 

mørkeblå kulører og en ser et varmt rød-aktig lys som treffer den slør-aktige hinnen som 

skjermer fullmånen som vender frem og tilbake. Strålene som skinner gjennom den slør-

aktige hinnen ser ut som når lyset treffer vannoverflaten og reflekteres i et mønster av ovaler 

og rundinger under vann. Og en ser tåken i det fjerne letter og landskapet forandres til det 

varme røde brelandskapet med oransje-aktig tåke som brer seg over landskapet og 

fullmånen vender frem og tilbake under den slør-aktige himmelen, til landskapet endres igjen 

til et mørkere rødt snølandskap med mønsteret av hvit-gule lys i runde og ovale former som 

minner om reflektert lys under vann. Til det runde lyset er tilbake og skaper en rød 

atmosfære rundt seg selv og i selve lyset er det et blålig kulør som lyset reflekterer på 

overflaten av noe som kan se ut som et landskap dekket av løse steiner og hvite overflater, 

og denne ringen beveger seg opp noe kan minne om en mørk steintrapp og deretter lyset 

ringen av lys plutselig på et ansikt av noe som kan se ut som uthugget stein. Ansiktets høyre 

halvdel, øye, nese og munn ser ut til å være en mer realistisk tilnærming av et 

menneskeansikt, mens venstre halvdel, øye og nese ser ut til å være laget av geometriske 

figurer, men en kan se en slags kule til øye og en flat trekant som kan minne om et skinn. 



Kameraet begynner dermed å vippe seg nedover slik at en ser ansiktet ligge flatt med hake 

og nese og øyne stirrende mot himmelen. Bakenfor dette ansiktet, begynner det å skinne et 

varmt orange-rødt lys og en ring av lys danser frem og tilbake over det slørdekte himmelen, 

samt et egg står plassert på en høyde, balansert lik en holder et egg mellom tommel og 

pekefinger, bakom ansiktet, og ringen av lys vender frem og tilbake over himmelen og 

skjermen blir svart. 

 

 

 


