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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. Utstillingen består av totalt 12 verk som er 

plassert på̊ ulike steder i utstillingsrommet. 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.  

  

Veggene og taket er hvitt, samt veggen klokken 9 fra inngangspartiet er malt i en gultonet 

naturgrønn kulør. 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 galleriet 
Utgangspunktet for utstillingen Å bare være til er tanker omkring hvordan det moderne 

mennesket i større grad fjerner seg fra naturen, for deretter å oppleve å lengte mot den. Det 

fantes en tid der mennesket levde i symbiose med skogen og dens villskap, hvor vi var tett 

knyttet sammen med våre ur-omgivelser. Skapningene i utstillingen påkaller vår 

oppmerksomhet og søker å gjenskape en tapt forbindelse. 

  

Temaer som angår det mer eksistensielle og evolusjonære er gjennomgående i Andrea 

Scholzes arbeider. Skulpturer i keramikk har lenge vært hoveddelen i hennes praksis, men 

hun utforsker også i økende grad andre materialer og uttrykk, der elementer av biologi og 

menneskelige sinnsstemninger settes opp mot dyrenes verden. Skulpturene hennes er røft 



modellerte, ofte apelignende skikkelser i keramikk som opptrer hos Scholze som bilder av 

oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner. 

 

Utstillingen i galleriet består av totalt 11 verk, der en kan ha en taktil tilnærming til verkene. 6 

av disse verkene er av menneskeaktige vesener som stjeler blikket med deres rungende 

høyde på trolig 2-2,5 meter. En av disse skiller seg ut ved å ha en høyde i ca. legghøyde. har 

fire ben og sitter lik en hund som sitter på bakbena. Disse massive kreasjonene er plassert; 

ett verk i retning kl.1 fra inngangspartiet, et annet verk kl.12 fra inngangspartiet som ligger i 

all sin lengde på det hvite marmorgulvet, to verk er plassert i retning kl.11, der det ene verket 

er massivt og det andre verket er omtrent på legghøyde. Et annet massivt verk er plassert i 

retning kl.10 med ca 2 steg fra inngangspartiet og enda et verk i retning kl. 10 med ca. 3-4 

steg framfor Hvelvets inngangsparti der verket sitter på baken med bena i retning mot verket 

som var plassert i retning kl.1 fra inngangspartiet.  

  

Disse verkene ser ut til å skape et slags samspill ved at blikkene deres ser ut til å møtes, og 

det skapes i tillegg en følelse av å gå inn i en annen verden. En verden av massive 

skapninger - ulike fargerike kreasjoner, fra grønne til komplimentære kontraster som rosa og 

andre kulører som blå, gul, lilla, svart og mørkere toner av disse skaper en levende 

overflatestruktur, i samarbeid med materialene av keramikk, polymer, metall, 

polyauterantskum og oljemaling. Dette resulterer med ulike overflater, der keramikken skaper 

en glatt overflate, som ser ut til at ansiktene til disse massive kreasjonene består av. I 

ansiktene er det to innhulinger der øyner på mennesker er plassert, hvor innsiden av 

innhulingene er malt i en svart kulør. Kroppene består av en blanding av polyauterantskum i 

kombinasjon med spraymaing, oljemaling og metall, som derav skaper et skarpt fargespill og 

en ru og organisk overflate.  

  

På langsideveggen klokken 9 ved inngangspartiet er det hengt opp 8 rektangulære verk, der 

kortsidene peker mot tak og gulv, samt er hengt i en horisontal formasjon fra inngangspartiet 

til en hvit kortsidevegg som treffer den grønne langsideveggen, med de 8 rektangulære 

verkene, med en 90 graders vinkel og derav skaper en krok. I dette partiet i rommet er det de 

hvite marmorflisene som dekker gulvet. Verkene består av et rektangulært stål der overflaten 

er blitt skissert på ettersom en ser restene av linjene fra en svart tusj. Deretter er mønsteret 

blitt håndkuttet til blader som kan minne om bladene på planten ved navn ‘monstera’. 

Verkene har alle samme størrelse, ca. 1 meter i lengde og 50 cm i bredde og er hengt opp 

ca. 1 meter fra gulvet og har mulig en tommelfinger breddes mellomrom fra hverandre.  

 



I kroken, der den grønne langsideveggen treffer den hvite kortsideveggen klokken 9 fra 

inngangspartiet, er det plassert tre naturelementer av keramikk, der en av dem også har 

metallstenger på tykkelse med en lillefinger og lengde mulig med en arm som stikker ut av 

keramikken. Her strekker det seg to rørlignende topper opp fra massen av keramikk. Det er 

tre metallstenger i hver rørlignende topp, som kveiler seg rundt om og skaper en organisk 

bevegelse som ender med et påsveiset metallblad, som kan minne om ‘monstera’-blader. De 

to mindre, på størrelse med en håndball, keramikk verkene er plassert; En tilnærmet den 

grønne veggen fremfor keramikken med metallstengene, og den andre tilnærmet den hvite 

veggen og er plassert til høyre for keramikken med metallstengene. Begge disse mindre 

keramiske verkene har et keramisk blad, som ser ut til å strekke seg opp fra keramikken og 

deretter legge seg ned på keramikk-massen slik at en bare kan se en slags løkke av 

stengelen til det ‘monstera’-lignende bladet.  

  

Framfor Hvelvets inngang er det plassert et sittende menneskelignende vesen, og til høyre 

for dette vesenet, ca. inntil langveggen, mulig 3 steg fremfor dette vesenet, er det plassert to 

keramiske verk, som ligner verkene som var plassert i kroken klokken 9 for inngangspartiet i 

utforming og materialbruk. Det ene verket som er plassert fremfor det plantelignende verket, 

er en slags hodeskalle som ser mot Hvelvets inngang og fremfor skallen er det et kryss av 

noe som ser ut som bein, trolig på tykkelse med et ribbein, men lengdemessig mulig en 

håndflate. Der to slike bein skaper et kryss ved at det ene beinet ligger på midtpunktet av det 

andre beinet. 

  

Kunstner 
Andrea Scholze (f.1988, Oslo) har en master i medium- og materialbasert kunst fra 

Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er tildelt Statens arbeidsstipend flere ganger, og har vist 

arbeider på Høstutstillingen, Årsutstillingen, TRESOR i Basel, Patrick Parrish Gallery, New 

York og Allouche Benias, Athen. Hun er innkjøpt av blant andre KODE, Bergen og 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.  

 

Kunstverk  
Noen av verkene har samme navn, der de første 4 beskrevet, er laget i 2021 og siste nevnt 

med samme navn er laget i 2022.  



 

«Å bare være til»  

heter det første verket som er plassert klokken 1 fra inngangspartiet. Denne massive 

menneskeaktige figuren står i en slags triumf, hvor bena er plantet i bakken med armene 

hevet i en slags ‘t’-form og flekser det vi mennesker kaller for bicepsene, med knyttede 

never. Dette skaper et flekset og bart bryst, hvor en kan se to bryster, samt et ekstra bryst 

som henger under venstre brystet. Kroppens fasong kan i sin helhet minne om en ‘brikke’-

formet kvinne, der skuldrene, midjen og hoftene har omtrent samme bredde. Fargespillet 

som springer ut av skikkelsen er rosa, lilla, gul og litt hint til orange toner, samt hvit og grå 

som kveiler seg sammen og skaper et komplekst samspill av varme kulører. Kroppen ser ut 

til å stå i et slags naturlandskap som dekker skikkelsens lår og legger, og består av farger 

som mørk grå til gul og brun. 

  

Hodet til dette vesenet kan minne om formen til en hettegenser der hetten er trukket over 

hodet, slik at skikkelsen får en kraftig nakke og et forstørret ansikt som dekker hele området 

der et vanlig menneske ville hatt både hode, hår og nakke. I skikkelsens ansikt er det to 

mørke innhulinger som ser ut til å glimte i retning over den utstrakte skikkelsen som ligger 

langflat på gulvet klokken 10 fra inngangspartiet.  

  

  

«Å bare være til»  

heter også det neste verket som er plassert klokken 12 fra inngangspartiet. I sin helhet kan 

det se ut til at skikkelsen tar et steg fremfor seg og går med litt bøyd rygg slik at høyden 

minker og skaper et slags nedsiget uttrykk med armer som rekker ned til knærne, og som 

henger slapt ned fra skuldrene og litt framfor kroppen. Hodet til skikkelsen er likt formet som 

den triumferende skikkelsen, med innhulte øyne som skjærer seg ut fra de andre 

skikkelsenes tilstedeværelse og vender seg derav mot vinduet til venstre for skikkelsen, sett 

fra inngangspartiet. Om en plasserer seg i synsvinkelen til denne skikkelsen, kan det virke 

som at den ser ned på deg, med åpen munn og fire hoggtenner som kan minne om et slags 

løve- eller tigermunns tannformasjon. Størrelsen på disse hoggtennene er trolig en lillefinger 

i lengde og spisser seg meget skarp, lik en hjørnetann på en løve eller tiger.  

  

Denne skapningen ser ut til også å stå i et slags naturlandskap som dekker opp til leggene 

og består av mørkegrå, til gule fargeklatter som ligger som strimler over det grå - nesten 

bergaktige landskapet. Skikkelsen består av rosa, lilla, gule og hinter av oransje fargetoner, 

samt ansiktet er hvitt og hodeskallen går over i gule til dermed å bli rosa kulører. På kroppen 

til denne skikkelsen ser en ikke bare farger spredt over kroppen, men strimler på strimler av 



polyuretanskum som kveiler seg sammen og er med på å skape denne massive skapningen. 

Det gir en ru overflate og er en kontrast til det keramiske ansiktet som har en glatt overflate 

etter glasuren som er malt over keramikken. 

  

«Jeg er bare her»  

heter verket som er plassert klokken 11 fra inngangspartiet, og er en liten skikkelse som står 

på alle fire, og kan minne om en slags liten ulve skikkelse. Bakbena ser ut til å være i en litt 

mer sittende stilling, men ikke helt på gulvet, da armene er strake og godt plantet på det 

mørkegrå flislagte gulvet. Høydemessig er skikkelsen ca. i legghøyde.  

  

Skikkelsen er vendt mot den sittende skikkelsen, og hodet til den toypuddel-lille skikkelsen 

ser ut til å ha svarte innhulinger som ser mot den sittende skikkelsen. Ryggen til skikkelsen 

har grønnlig og gulaktig polyuretanskum som kveiler seg ned fra hodet og ender midt på 

ryggen og dekker både skulderblader og ribbeinene. Resten av skapningen ser ut til å være 

laget av keramikk med mørkegrønn, tilnærmet svart kulør. Føttene og armene til denne 

skapningen har tre tær og tre fingrer med negler, og kan minner om menneskehender uten 

en tommel og pekefinger. 

  

«Å bare være til»  

eter verket som er plassert klokken 11 for inngangspartiet og er ca. 1 steg bakenfor den 

grønne, tilnærmet svarte skikkelsen. Høydemessig kan det tenkes at skikkelsen er 2,5 meter 

høy. Skikkelsen ser ut til å ha meget mørke toner av grå, nesten svarte kulører med brune 

valører som strekker seg over ansiktet til skikkelsen og nedover den lange kroppen. På 

høyre skulder ser det ut til å være svarte keramiske tagger, på pekefingertupp-størrelse, som 

stikker ut av skulderen og blander seg inn i det mørkebrune polyuretanskummet de stikker 

opp fra. Armene og bena kan hinte til litt lysere toner av grønn og beige som strekker seg 

over de sammenkveilede strimlene av polyuretanskum som utgjør både kropp og armer og 

ben. Bena til denne massive skikkelsen ser ut til å blande seg inn i naturlandskapet den står 

i, ettersom landskapet sluker skikkelsen ben til anklene. Landskapet har gjenklang av 

skikkelsens mørke kulører av grått og svart, samt noen partier utstråler hinter til beige 

fargetoner. Ansiktet til denne skikkelsen er av mørke toner av svart, grått og mørkegrønt, 

samt de innhulte gropene får det til å virke som at skikkelsen ser mot den utstrakte 

skikkelsens ansikt. Skikkelsen ser ut til å vende hele kroppen i retning av den utstrakte 

skikkelsen som ligger på det hvite marmorflisede gulvet klokken 10 fra inngangspartiet. 

  

«Jungelfossil»  



heter verket som er plassert mellom klokken 10 og klokken 11 ca. 3 steg bakom og til 

venstre for skikkelsen med tagger på skulderen. Verket ser ut til å være et naturelement av 

keramikk. Keramikken ser ut til å være en masse på størrelse med en basketball i volum, 

med lite luft som derav skaper en flat underside slik at massen kan stå stødig på det 

gråflisede gulvet. Overflaten til denne formen ser ut til å være dekket av glasur, som skaper 

en glatt og glansfull overflate. Primært er det en slags eggehvit som dekker formen, samt en 

kan se et mønster av kurver som er blitt risset inn i formen. På toppen av formen er det 

formet en sylinder, der kuløren på glasuren endres til en slags mørk blålig kulør, som reiser 

seg i lengden med en håndflate. I toppen av sylinderen er der polyuretanskum, i neongrønn 

kulør samt litt hint til lys rosa, som dekker åpningen og som holder fast metallstenger på 

tykkelse med en lillefinger og er på lengde med en arm. Det er tre metallstenger som kveiler 

seg rundt om og skaper en organisk bevegelse som ender med et påsveiset metallblad, som 

kan minne om ‘monstera’-blader. Monsterablandene er på størrelse med en håndflate der 

fingrene spriker fra hverandre.  

  

«Evig eies ingenting»  

er verket som er plassert til venstre for verket ved navn «Jungelfossil», med ca. en 

tommelfingers avstand. Verket består av en hodeskalle som ser mot Hvelvets inngang, uten 

munn eller nesebor, men kan minne om fasongen til en hund med spiss nese. Verket består 

også av et kryss av keramikk, som i sin helhet kan minne om bein. Benene er på tykkelse 

med et ribbein, men lengdemessig mulig en håndflate. Der to slike bein skaper et kryss ved 

at det ene beinet ligger på midtpunktet av det andre beinet. Hodeskallen og beinas kulør kan 

minne om menneskelige levninger, ettersom kulørene på beinene og skallen har en slags 

gultonet beige. På kantene av benene og rundt om på hodeskallen er det brunlige toner som 

kan nesten virke som at en type væske-lignende konsistens fra kroppen til denne skallen, 

har størknet på benene og til dels på hodeskallen ettersom en kan se litt glans på den ellers 

rue overflaten.  

  

  

«Å bare være til»  

heter verket som sitter ca. 5 steg fremfor Hvelvets inngang, altså klokken 10 fra 

inngangspartiet. Skikkelsen ser ut til å sitte på baken med bena pekende mot den 

triumferende skikkelsen. Høydemessig er verket mulig 1,5m, sittende. Armene er plassert på 

lårene og ansiktet og blikket ser i retning av den triumferende skikkelsen. Ansiktet til den 

sittende skikkelsen har en hvitaktig kulør, med svarte hull til øyne hvor den svarte glasuren 

ser ut til å renne som tårer fra hullene og nedover brystet. Selve hodet, hvor et hårfeste ville 

vært hos et menneske, er også en mørk svart kulør som dekker flaten, samt renner ned lik 



svette fra hårfestet og ned i skikkelsens ansikt. Også en slags rosa kulør ser ut til å renne 

ned i ansiktet på denne skikkelsen som ser i retning av den triumferende skikkelsen. Den 

sittende skikkelsen kulører ser ut til å ha gjenklang med ansiktets svarte, rosa og hvite kulør, 

samt gule toner som trekkes frem på både bryst og ben. Hendene og bena ser ut til å være 

av svarte og hvite gummihansker, som en blant annet kan bruke til hagearbeid i form av 

luking. På hanskene på hendene er det limt på løsnegler der neglene ville vært på en hånd. 

Neglene er lakkert rosa. 

  

  

«Jungelfossil»  

heter de tre verkene plassert i kroken, der den grønne langsideveggen treffer den hvite 

kortsideveggen klokken 9 fra inngangspartiet. Den hvite kortsideveggen er ca. 1 m lang, slik 

at de tre verkene med samme navn er plassert fremfor denne veggen. Verket vi tar for oss 

nå er plassert i enden av den hvite kortsideveggen, som ikke møter den grønne 

langsideveggen, ca. 1 fots lengde fremfor den hvite veggen. Størrelsesmessig er den som en 

håndball, som har lite luft og derav flat i bunnen for å stå stødig på den hvite marmoren. 

Overflaten til denne formen ser ut til å være dekket av glasur, som skaper en glatt og 

glansfull overflate. Primært er det en slags eggehvit som dekker formen, samt en kan se et 

mønster av kurver som er blitt risset inn i formen. På toppen av massen av keramikk ser det 

ut til å være et ‘monstera’-blad som har strukket seg opp mot himmelen og dermed lagt seg 

nedover baksiden av keramikk-massen, slik at det er en løkke av stengelen til bladet på 

toppen av massen. På fremsiden kan en se et monsterablad som ikke har strukket stengelen 

sin, men heller ligger nedover massen av keramikk. En kan se hint til en slags lys, nesten 

hvit grønnlig glasur som dekker bladene.  

  

I midten av den hvite veggen, og ca. to fot frem, er det neste verket som også har navnet 

«Jungelfossil». Verket er skapt av samme keramiske metode og kulør som forrige verket i 

enden av den hvite veggen, men høydemessig er den på høyde med brystkassen til et 

menneske. Keramikk-elementet som er lik en sokkel for verket, er på størrelse med en 

basketball med lite luft slik at bunnen er flat, for å kunne stå stødig på marmoren. På toppen 

av den keramiske massen er det to sylindere på størrelse med en slank arm, mulig fra 

albuen til håndleddet, der begge strekker seg vertikalt opp fra massen. Keramikken har en 

slags eggehvit kulør som dekker både sylinderne og massen av keramikk, men en kan se et 

spekter av lyse kulører som rosa, grønn og brun som skimter frem fra det eggehvite 

underlaget. I toppen av sylinderen er det polyuretanskum, i neon grønn kulør samt litt hint til 

lys rosa, som dekker åpningen og dermed er med på å holde fast metallstenger på tykkelse 

med en lillefinger, og som er på lengde med en arm. Det er tre metallstenger fra hver 



sylinder som kveiler seg rundt om og skaper en organisk bevegelse og ender med et 

påsveiset metall-‘monstera-blad’. Monstera bladene er på størrelse med en håndflate der 

fingrene er spriket fra hverandre.  

  

Fremfor verket med metall-monstera-blad, ca. 1 fot frem, er også et verk ved navn 

«Jungelfossil». Verket er på størrelse med en håndball med lite luft slik at bunnen er flat, og 

derav står stødig på marmorgulvet. Verket er av keramikk, lik forrige verk, i både farge og 

utforming. En kan se mønster av kurver som er blitt risset inn i formen, og kuløren eggehvit 

dominerer verket, samt to flekker av lys magenta er glasert på et monsterablad av keramikk. 

På toppen av keramikk-massen ser det ut til at monsterabladet som ligger på fremsiden av 

massen har strukket seg opp fra toppen og deretter lagt seg nedover forsiden av keramikk-

massen, slik at det er en løkke av stengelen på toppen av verket. 

  

  

«Ståljungel» er en serie av 8 verker som henger på den grønne langveggen klokken 9 fra 

inngangspartiet. Verkene i sin helhet ser ut til å være stående rektangler der innmaten er blitt 

håndkuttet i mønstre av, ca. A4-ark store ‘monsterablader’, der det første rektangelet i 

retning klokken 9, strekker stenglene seg ned fra øvre del av rektangelet og et blad er 

plassert ca. i midten av rektangelet, samt det andre er plassert i nedre del av rektangelet. De 

avkuttede områdene gjør det mulig å se veggens grønne kulør gjennom verkene. På kantene 

av stålrektanglet kan en se spor av rød-oransje rustpartiet, resten av verket ser ut til å være 

av glansfullt, sølvaktig stål. Lyset fra taket treffer metallet og skaper gjenskinn av en gul 

kulør, samt vinduene skinner inn naturlig lys og skaper også en slags blålig kulør fra disse 

verkene.  

  

Rektangelet, ca. 1 tommelbredde til høyre for det første, ser ut til å være en annen slags 

plante som har en lang stilk som går fra øvre venstre hjørne og ned til nedre høyre hjørne av 

rektangelet, og kan minne om en forlenget monstera.  

  

Rektangelet, ca. 1 tommelbredde til høyre for den forlengede monsteraen er det håndklippet 

ut ett monsterablad, der en kan se stengelen kveile seg ned fra øvre del av rektangelet og 

monsterabladet er plassert i midten av rektangelet. I øvre venstre hjørne av rektangelet er 

det håndkuttet slik at en kan se stengler av to andre monstera stengler som kveiler seg inn i 

mot monsterabladet og deretter videre til øvre del av venstre langside av rektangelet. 

  

Rektangelet, ca. 1 tommelbredde til høyre for verket med et monsterablad og to stengler, er 

det håndkuttet to monsterablader som vender inn mot midten av rektangelet. En er plassert i 



øvre del av rektangelet og et er plassert i nedre del av rektangelet. Også her kan en se, på 

det nedre monsterabladet, en stilk som strekker seg nedover rektangelet og ender i et 

monsterablad. 

  

Rektangelet, ca. 1 tommel til høyre for verket med to monsterablader vendt mot midten, er 

det håndkuttet to monsterablader vendt mot venstre side av rektangelet. Det ene bladet er 

plassert i øvre del av rektangelet og det andre er plassert i nedre del av verket.  

  

Rektangelet, ca. 1 tommel til høyre for verket med to monsterablader vendt mot venstre side 

av rektangelet, er det håndkuttet ett monsterablad der stilken skyter ut fra øvre venstre 

hjørne av rektangelet og strekker seg nedover og ender med et monsterablad tiltet til høyre 

ca. midt på rektangelet. 

  

Rektangelet, ca. 1 tommel til høre for verket med ett monsterablad, er det håndkuttet en stilk 

som strekker seg fra midten av høyre side av rektangelet og ender med et monsterablad i 

nedre venstre hjørne. I toppen av rektangelet er det et element av metallkjetting, som henger 

i en kurve fra øvre venstre hjørne og ned til øvre del av høyre siden av rektangelet. 

  

Rektangelet, ca. 1 tommel til høyre for verket med kjetting, er det en stilk som kveiler seg 

ned fra midtpartiet av øvre del av rektangelet og som ender med et monsterablad ca. på 

midten av rektangelet. Under dette bladet er det enda et monsterablad som nesten kan virke 

som er litt under det andre bladet, ettersom en ikke kan se stilken til dette bladet. I nedre 

venstre hjørne av rektangelet kan en se en stilk som strekker seg nesten som en slags 

organisk trekant i hjørnet. 

  

  

«Å bare være til»  

heter verket som ligger på magen fremfor verkene ved navn ‘Ståljungel’. Fra inngangspartiet 

ligger skikkelsen i retning klokken 10 på gulvet, ca. 3 steg fra inngangspartiet. Skikkelsen 

ligger med armene strakt fremfor seg, i retning mot vinduet i retning klokken 2 fra 

inngangspartiet. Skikkelsen kan i all sin lengde være mulig 2,5m til nærmere 3 m, ettersom 

skikkelsen ligger utstrakt med både armer og bein. Hodet ligger på det marmor-flisede gulvet 

og vender mot venstre arm. Kroppen til denne skikkelsen ser ut til å ha hansker lik den 

sittende skikkelsen, og kulører som blå, rød, grønn og gule kulører som kveiler seg 

langsmed polyuretan-skummet langs armene og beinene. Det er et gult parti på ryggen til 

skikkelsen, i et slags slangeformet mønster, lik en slange som beveger seg fremover i et 

terreng. Det gule partiet strekker seg fra baken til der ryggbladene til mennesker er plassert 


