
Utstillingen «Hommage à Elina Brandt-Hansen» av 

kunstnerne Tulla Elieson og Elina Brandt-Hansen i 

rommet Galleriet. 

 

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 38 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. Inngangspartiet er nederst i hjørnet ved ene langveggen. Det er en 

vindusrekke med 4 vinduer omtrent 1,5 meter over gulvet på motstående langvegg. Nedenfor 

disse 4 vinduene er det plassert 3 hvitmalte podier mellom vindusrekken. Disse podiene er i 

lengden ca. 2,5 m ut fra veggen og 2 m i bredde. Høyden på podiene er på knehøyde, der 

verkene ligger plassert oppå. Omtrent 3 m fremfor podiene, er det plassert en svart benk i tre 

med plass til 2-3 personer, som også er i knehøyde. 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. Veggene og taket er hvitt. Gulvet er flislagt med naturgrå 

steinfliser. I taket er det montert flere taklamper som lyser mot verkenes plassering i rommet. 

  

Introduksjon til kunstner: 

Tulla Elieson stiller ut 9 keramiske verk som henger på veggene i galleriet. Disse verkene er 

store flater på ca. 1x1m, med noen unntak, og er skapt av porselen tilført Elinapulver. 

  

Black Tail 

  

På veggen til høyre for inngangspartiet mellom de to vinduene henger det to kunstverk rett 

overfor hverandre. Black Tail henger over White Tail trolig 1,7 m over gulvet. Når en ser det 

på avstand, kan formene som dannes i verket minne om punktskrift. Ettersom hele verket er i 

en slags mørk monoton kulør og har lysere valører som kommer fram i et horisontalt 

mønster, kan det virke som at det er noe som er skrevet på dette verket. Noen bokstaver 

som a, u, l kan sees på avstand. Når en kommer nærmere verket kan en se et sandaktig 

pulver som er blitt dratt med loddrette strøk over de bokstav eller punktskrift-aktige stedene 

hvor pulveret ikke har lagt seg på den keramiske flaten. Det kan virke som at pulveret sitter 

fast på visse områder for å fremme ulike former, samt skape et monotont grått fargespill for å 

få frem de loddrette strøkene. Eller muligens at en slags væske har rent nedover pulveret og 



skapt renninger nedover verket i et grått fargespill. Det kan virke som at overflaten på verket 

er lik et meget fint pussepapir, der noe av det pussepapirlignende overflaten visse plasser 

nærmest flasser litt av eller skaper små sprekker i overflaten.  

  

  

White Tail 

  

White Tail er plassert ca. 20 cm under Black Tail. På avstand kan en se en gjentakelse av 

mulig bokstaver eller noe som kan minne om punktskrift, i en horisontal formasjon nedover 

verket. Disse bokstavene eller punktlignende elementene, ser ut til å være en mørkere valør 

enn den eggehvite kuløren i bakgrunnen. Omtrent 10 cm over verkets bunn er det en 

horisontal strek som strekker seg i verket og skaper et skille mellom bokstavene og den hvite 

bakgrunnen. Overflaten kan minne om brent hardplast, der plasten får et særegent uttrykk av 

organiske, nærmest sirkulære former som smelter sammen med andre slike små organiske 

sirkler. Trolig ville denne overflatens struktur gjerne vært glatt, samt at en muligens ville kjent 

på de ulike hull eller utdypninger som sprer seg over overflaten. 

  

Hommage á Elina 

  

Dette verket henger på veggen til høyre for inngangspartiet, ca. 30 cm fra inngangspartiet. 

Verket er rundt 1 m x 60 cm og har en konkav, skjoldaktig utforming, som smalner fra toppen 

og ned. Verket har en gulaktig kulør, som varierer etter hvordan lyset treffer. Overflaten kan 

på avstand minne om et flatt bakverk som har luftbobler som prøver å slippe ut i det fri, og 

dermed skaper utbulinger i overflaten. Når en nærmer seg verket ser en at det er et pulver 

som er strødd over verket og som dekker hele overflaten. Dette pulveret danner en ru 

overflate, nesten som et fint pussepapir som skaper sjatteringer av en mørkere gulaktig 

kulør. Disse utbulingene varierer i både form og størrelse, noen er ikke større enn tuppen av 

en lillefinger, mens andre er på størrelse med en finger. Formene kan variere fra små 

luftbobler til større sammenkoblede luftbobler. Dette er det første verket Tulla Elieson brukte 

Elinapulver på, og har derfor en annen karakter enn resten av kunstverkene. 

  

A different place 

  

Verket henger på veggen til venstre ca. 20 cm fra inngangspartiet. Verket er konkavt og buler 

dermed ut fra veggen, hvor det mest utbulende punktet er på midten av det nesten 

kvadratiske verket. Til bakgrunn har dette verket en svart kulør som base og et marine-grønt 

pulver er blitt strødd over den mørke bakgrunnen. Pulveret er strødd slik at en mørkere tone 



av marine-grønt skaper en silhuett av det som kan tenkes til å være et menneske uten 

ermer, i senteret av kunstverket. På venstre side av silhuetten kan en se en liten skygge av 

det som trolig har vært en arm, utstrakt horisontalt. Overflaten til dette verket er en ru 

overflate lik et fint pussepapir, med noen unntak. På de øverste 20 cm av verket kan en se at 

pulveret har dannet sprekker, hvor den svarte bakgrunnen kommer inn i framgrunnen og 

skaper et mønster av sprekker og små øyer av pulver. Nederst på verket ca.10 cm fra 

bunnen, ser man en horisontal linje på størrelse med en liten bomullstråd, som strekker seg 

gjennom verket som en liten grop. Denne linjen kutter gjennom det som muligens er 

silhouettens knær.   

  

Way out 

  

Verket henger til høyre for A different place. Det er konkavt og har sitt mest utbulende punkt 

på midten av det tilnærmet kvadratiske verket. Verket består av en bakgrunn i en slags blå 

kulør som har andre toner som grå og brun som spiller gjennom bakgrunnen. Overflaten kan 

virke ru, ettersom en kan se de små pulverpartiklene av blå, brun og svart som er blandet 

sammen, og som stikker litt ut fra overflaten av verket. På overflaten er det penslet på et 

element som tar opp ca. 7/10 deler av verket. Elementet er plassert til høyre på verket og 

kan se ut som et vesen med to ben, og en skrå rygg som har stigning fra venstre til høyre 

side på verket. Fargen på dette elementet er en slags brun kulør, og er påført med strøk over 

den blå bakgrunnen, da en kan se horisontale linjer i ulike brune valører strekke seg over 

elementet. Elementets kanter ser ut til å ha tørket ut fra den blå bakgrunnen og har dermed 

fått små sprekker langs kanten, som er ca. 1 cm lange og trolig ikke større enn en nåls 

bredde. Flere steder på elementet har denne tørkingen skapt slike sprekker, da noen av 

disse sprekkene hinter til den blå kuløren bakgrunnen består av. 

  

Hello 

  

Dette verket henger til høyre for Way out. Det har en konkav utforming, og har sitt mest 

utbulende punkt på midten av det tilnærmet kvadratiske verket. I sin helhet har verket en 

svart bakgrunn hvor framgrunnen består av et grått pulver. Den svarte bakgrunnen kommer 

fram i venstre nedre hjørne av verket og på høyre side av verket strekker en linje seg 9/10 

deler fra nedre hjørne og opp mot det øvre hjørnet. Framgrunnen består som nevnt av et 

grått pulver, og på verkets nedre del, ca. 4/10 deler, er det en samling utbulinger av noe som 

ser ut som dråper. Verkets øvre del, ca 2/10 deler, har også slike dråpelignende utbulinger. 

Overflaten til dråpene kan ligne et litt grovt pussepapir, og gi en illusjon av at kunstverket er 

vått. 



  

Revealed 

  

Dette verket henger til høyre for verket Hello og kan minne om verkene Black Tail og White 

Tail i sin utforming. Verket har en ombré overgang fra hvit til en mørk grå hvor en kan se 

overgangene fra øverst til nederst på verket. I toppen av verket ca. 1/10 del, er det en hvit 

forgrunn som er påført som et eget lag utpå mellomgrunnen av ombré overgangen. Denne 

framgrunnen har en kant som strekker seg horisontalt over verket, og en kan se at det er 

tørket og dermed skaper små sprekker langs kanten som får frem skillet mellom 

framgrunnen og mellomgrunnen. Mellomgrunnen har også noe som kan se ut som bokstaver 

eller punktskrift, som kan skimtes i de ulike hvit og gråtonene. Disse er mer tydelige i den 

hvite kuløren enn i den meget mørkegrå, nærmest svarte kuløren. Det kan virke som at noe 

vått har rent nedover dette verket, ettersom lysere grå farger nesten renner nedover verkets 

mellomgrunn. Overflatens struktur er en ru overflate på det mørkegrå partiet, og blir mindre 

ru i det hvite partiet. 

  

Weeping walls 

  

Dette verket henger på en vegg til høyre for verket Revealed, på en egen vegg ca. 2 m rett 

frem. Det har en tilnærmet kvadratisk form, og fargene varierer fra en lys grå til en mørk grå, 

mulig svart bakgrunnsfarge. Helhetlig kan verket minne om dråper som renner fra toppen av 

verket til bunnen, hvor en ser både lysegrå dråper og deres sti nedover verket, til mindre 

mørkere stier av dråper hvor en ikke ser selve dråpen, bare stien de har etterlatt seg nedover 

verket. Overflaten til verket er trolig likt et fint sandpapir, med nålsmå sprekker som brer og 

forgreiner seg utover verket. I disse sprekkene ser en et hint av den svarte bakgrunnen som 

det gråtonede pulveret er festet på. 

  

Staven og Åren 

  

På veggen til venstre for hvelvets inngangsparti henger det to verk. Verket nærmest 

inngangspartiet til hvelvet heter Åren. Verket har i sin helhet et kvadratisk uttrykk, og er 

konkavt slik at verkets kanter blir bøyd ut fra veggen, og verkets midtre del blir bøyd inn mot 

veggen. Verkets farger er delt slik at halvparten har en brunaktig valør, med spor av et 

verktøy som skaper horisontale små strøklignende linjer. Den andre halvparten har en 

nesten svart farge, som består av et pulver som er festet oppå den brunaktige valøren. Den 

svarte fargen er plassert øverst på verket og det brune er nederst på verket, og skilles 

omtrent på midten av en litt skrå linje som stiger fra venstre til høyre. I midten av verket, 



nesten loddrett finner vi noe som kan minne om en flat åre, med et litt taggete omriss. Det 

årelignende skaftet starter fra toppen av verket, og har en hvitfarge som hovedfarge, hvor det 

svarte pulveret er festet oppå denne åren og skaper en slags ombré ned langs skaftet frem til 

den treffer den skrå linjen, hvor det endrer til et lysere grålig pulver med hvite undertoner. 

Åren utgjør ca. 8/10 av lengden på verket og ender i skjeén på en åre. Åre skjeéns fasong 

kan minne om fasongen og størrelsen på et øsekar. 

  

Til venstre for Åren henger verket Staven. Verket har i sin helhet et kvadratisk uttrykk og er 

konkavt, slik at verkets kanter blir bøyd ut fra veggen, og verkets midtre del inn mot veggen. 

Bunnen av verket har på avstand en hvit kulør som grenser til resten av verkets blåtoner som 

er mørke langs kantene og lysner i en slags blåtonet ombré mot midten. På midten av verket 

kan en se et slags omriss av en stav med et håndtak som kan minne om en gåstokk. Skaftet 

er plassert litt skrått på verket og utgjør i lengde ca 6/10 av verkets lengde. Verkets overflate 

ser ut til å ha en grålig ru bakgrunn, der det hvite pulveret i bunnen av verket er plassert 

oppå bakgrunnen og skaper et spekter av gråtoner som skinner gjennom det hvite pulveret. 

Den blå ombré fargede mellomgrunnens overflate ser ut til å være glatt, men samtidig fylt av 

små porer som glinser da lyset treffer porene. Stavens overflate er flat og har små greinete 

sprekker i keramikken. Pulveret som er plassert på denne staven er grå og en kan se 

strøkene av et verktøy som beveger seg langs ved stavens kontur.   

  

Introduksjon til kunstner: 

Elina Brandt-Hansens verk består av 29 objekter som er skapt av steingods tilført 

Elinapulver. Objektene varierer fra 15x15cm til 46x46 cm, og er plassert liggende på tre 

rektangulære podier der verkene er plassert kvadratisk i serier på 1, 3, 4, og 6. Verkene kan 

generelt minne om naturfenomener som fjell, ørken, snølagte landskap og vann som 

strømmer ned fra ulike natur landskap. Andre igjen kan minne om bakverk eller produkter 

brukt i bakverk. 

  

Podie 1 

  

Objekt 1-3 

  

Disse objektene er plassert på podiet ca. 3 m framfor inngangspartiet til Hvelvet, vis-á-vis 

Åren og Staven. Objekt 1-3 er plassert på venstre side av podiet, i retning Hvelvet og er en 

serie på 3 kvadrater i størrelse 15x15 cm. Objekt 1 ligger i venstre nedre hjørne. Selve 

objektet kan minne om et ørkenlandskap av brun-gul sand, med hint av hvit sand som 

skimter gjennom. Denne sanden ligger på noe som kan minne om fjell, som en kan se på 



kvadratens omriss, der en kan se lag på lag av både det fjell lignende underlaget og det 

sandlignende elementet oppå. Det sandlignende pulveret reiser seg i noe som kan minne om 

et fjell av sand, hvor en blålig glansfull substans øser ut av toppen og ned forbi kvadratenes 

lagvise kant og treffer podiets hvite overflate. 

  

Objekt 2 ligger 10 cm overfor Objekt 1 og kan minne om et snørikt landskap. Lagene en ser 

på kanten av kvadraten er mørkeblå, og toppen har et hvitt pulver strødd over den blå 

undergrunnen. Objektet har et krater på størrelse med overflaten av en fingertupp, i en slags 

sirkel form øverst ved venstre hjørne, hvor en kan se ned i krateret og de mørkeblå tonene 

fra undergrunnen titter frem. Nedenfor dette krateret på selve podiet kan en se to små 

utstikkere på størrelse med en halv lillefinger stikke ut fra noe som ser ut som en hule som 

leder til krateret. Ved objektets bunn ved høyre hjørne er det et litt mindre krater på en 

opphøyning i landskapet, hvor en kan se opphøyningen langs kvadratets kant som hever seg 

rundt det lille krateret på størrelse med tuppen av en lillefinger. 

  

Objekt 3 ligger 10 cm overfor Objekt 2 og kan minne om et fjellandskap av mørk grå, nesten 

svart berg, med spor av hvitt pulver som strør seg ned fra noe som kan minne om en 

vulkansk fjelltopp. Langs kanten av kvadratet ser et lag på lag med hvitt og mørk grått pulver, 

som selve overflaten består av, og en lys-blålig linje som strekker seg rundt kvadratet nedre 

kant. Objektet har en heving ca midt på verkets nedre del, hvor en kan se lagene av pulver 

skape et slags vulkansk krater som strekker seg opp til hevingens høyeste punkt. Nedenfor 

krateret, på kvadratets kant, kan en se en blålig substans som buler seg ut av sprekken til 

krateret.  

  

Objekt 4 er plassert 10 cm ovenfor Objekt 3, er ca 20x20cm og kan minne om et fjellandskap 

med is og snø. Objektets kant er lag på lag med isblått pulver som strekker seg oppover noe 

som kan minne om et fjell, som igjen hviler på en lys brun base som kan skimtes under det 

hvite pulveret som strekker seg fra venstre nedre hjørne i en slags bue til høyre øvre hjørne. 

Resten av objektets overflate har en mørk kulør der sprekker og kratere skaper muligheter 

for det hvite pulveret under til å komme fram. 

  

Objekt 5-10 

  

 Serien Objekt 5-10 ligger 20 cm til høyre for serien Objekt 1-3 plassert som et rutenett, og 

har alle lik størrelse på 15x15cm. I sin helhet kan objektene minne om spisse og skarpe 

fjelltopper som kobles i hverandre og skaper lenker av fjellformasjoner. De fjell lignende 

formasjonene har en mørk grå til svart farge.  Objekt 5, 6, 9 og 10 har en blålig substans til 



undergrunn som en kan se i bunnen av de spisse fjelltoppene. På Objekt 5, 6, 8 og 7 er det 

strødd et hvitt pulver over fjelltoppene, noen har diagonale linjer som skiller mellom partier 

som er med og uten pulver. 

  

Objekt 11 ligger 20 cm ovenfor Objekt 5-10, og består av fire sammenkoblede kvadratiske 

keramiske verk. I sin helhet kan verket minne om et ørkenlandskap som er delt i 4, hvor 

høyre nedre kvadrat og venstre øvre kvadrat har samme uttrykk. Begge har et lag med noe 

som kan minne om sagflis drysset over den flate overflaten, og har en slags brun-oransje 

overflate. Kvadratet i venstre øvre hjørne har en stigning med lag på lag av det sagflis 

lignende pulveret, som danner små sprekker eller kratere. Under dette kvadratet kan en 

langs kantene som treffer podiet se en blålig substans som følger ytterkanten. Substansen 

kan minne om porselen og har en glatt overflate med et skjellaktig mønster under overflaten. 

Kvadraten i venstre nedre hjørne kan minne om et ørkenlandskap som også inneholder hvit 

sand, hvor lagene av hvit og brun skaper en slags bakketopp i øvre høyre hjørne av 

kvadratet, hvor sanden renner nedover mot venstre nedre hjørne og skaper små sprekker på 

veien. Langs kanten av kvadratet som treffer podiet kan en se et slags lysebrunt glatt og 

glansfullt element som sitter fast under kvadratet, og som følger kanten til kvadratet der det 

grenser til podiet. Den brune glansfulle overflaten kan minne om porselen og har en indre 

slags skjell struktur som skaper et rikt fargespill av brune valører. 

  

Podie 2 

  

Objekt 12 ligger på podiet som er plassert ca 1 m til høyre fra podiet 1. Objekt 12 ligger i 

venstre nedre hjørne av podiet og er en serie på 4 kvadrater som sammenlagt blir en hel 

kvadrat på 46x46cm. På avstand kan venstre nedre del se ut til å være en slags grønnlig flat 

og glatt overflate, med et innvendig skjellaktig mønster som skimter i ulike nyanser av grønt 

når lyset treffer. Kvadratet til både høyre og ovenfor det grønne kvadratet kan minne om et 

snødekt flatt landskap hvor overflaten er som nysnø nylig falt på bakken. På kvadraten som 

ligger ovenfor det grønne kvadratet, kan en se lag av en grå masse som skaper en heving i 

det snødekte landskapet langs fremste kant. Kvadratet til venstre for dette snødekte 

landskapet, kan minne om skarpe fjellformasjoner som henger sammen med hvite topper av 

pulver som snødekte fjellformasjoner. 

  

Objekt 13 er en serie på 2 kvadrater satt sammen i et liggende rektangel, plassert 10 cm 

ovenfor Objekt 12. Verket kan på avstand minne om et ørkenlandskap, hvor kvadratene 

skilles av en blå glansfull overflate plassert under disse to kvadratene, lik en elv som går 

mellom disse. Det ene kvadratet kan minne om en ørken av brunlig sand, der det er sprekker 



som forgreiner seg i landskapet og skaper noe som kan se ut som bøyde riller i landskapet. 

Det andre kvadratet kan minne om et ørkenlandskap med hvit sand som har en høyde på 

venstre side hvor det er kratere og sprekker som fremmer det som kan assosieres med en 

elv som går gjennom landskapet i en loddrett linje. 

  

Objekt 14 ligger 10 cm ovenfor Objekt 13, og er en serie på 4 kvadrater som sammenlagt blir 

én hel kvadrat på 46x46cm. På avstand kan venstre nedre del se ut som et fjellandskap med 

spisse snødekte fjellformasjoner i mørke gråtoner. I bunnen av disse fjellformasjonene kan 

en skimte en blålig kulør og langs kanten som treffer podiet, er det et element som har et 

glansfullt og en glatt overflate med et slags skjellmønster under overflaten. Til venstre og 

ovenfor dette fjellandskapet er det to kvadrater som kan minne om et snødekt landskap som 

har en litt fluffy overflate. Kvadraten som det høyre øvre hjørnet består av har en glatt og 

blank overflate i blålige toner, hvor en kan se skjell-lignende formasjoner dannes under 

overflaten i ulike valører av fargen blå. 

  

Objekt 15-19 er en serie som ligger på rekke og rad på høyre siden av podiet. Objekt 15 er 

plassert ved podiets høyre nedre hjørne og er 20x20cm. Objektet kan minne om et snørikt 

fjellandskap, der pulveret lik snø dekker fjellryggene som har buet rygg. En kan se den 

mørkegrå fargen som følger kanten på kvadratet, da det er et litt tynnere lag av hvitt pulver 

langs kanten på objektet. Øverst på verket kan en skimte fjelltoppenes kulør gjennom små 

sprekker på størrelse med et knappehode, i det hvite pulveret som dekker den mørke fjell 

lignende gråfargen, men ikke formasjonen av fjellene som kommer frem via skygger i 

landskapet. 

  

Objekt 16 ligger 10 cm ovenfor Objekt 15 og kan minne om et bakverk, der en ser kantens 

fyldige innmat. Langs kanten av kvadratet kan en se lag på lag med en mørk grå kulør som 

etter ca 2 cm får lag på lag med et hvitaktig pulver og deretter toppes med noe som kan 

minne om sagflis, i fargene lys brun, gul og litt mørkebrunt som ser ut til å være strødd på 

toppen av verket. Langs kanten ser en også et 1cm krater som går rundt kanten og som 

skiller de mørke kulørene med de hvite og brune kulørene. En kan også se kratere på 

verkets sagflis aktige overflate, som også har en ru overflate. Disse kraterne gjør det mulig å 

se det hvite pulveret som ligger under det sagflis lignende pulveret.  

  

Objekt 17 ligger 10 cm ovenfor Objekt 16, og minner om et islagt landskap, med isbreer som 

skyter opp av kvadratet og kobler seg sammen i et komplekst mønster. Her viser alle lagene 

av is i en lys blå kulør og hvite kanter som skyter opp av det mørke grålige pulveret som 



dekker de mer flate partiene av breenes overflate. Overflaten er ru der det mørke pulveret 

ligger i groper og oppå de flate partiene på objektet. 

  

Objekt 18 ligger 10 cm ovenfor Objekt 17, og kan minne om et bakverk. En kan se kantens 

nesten kremede innmat, som ligner hard pisket krem med et slags mørkt bærlignende 

syltetøy som blander seg inn i de krem lignende lagene. På toppen, eller overflaten av 

objektet er det et lag av lys beige pulver, som har en litt ru overlate til kontrast fra det hvite 

pulveret som har en mindre kornete overflate. Objektets overflate sin helhet har kratere som 

strekker seg fra kvadratets kanter og forgreiner seg innover. I disse kraterne kan en se de 

ulike lagene, fra det kremede hvite pulveret til det mørke nesten svarte pulveret som smyger 

seg rundt om inni det hvite pulveret.  

  

Objekt 19 ligger 10 cm ovenfor Objekt 18, som det også minner om, da lagene og fargene 

som fremmes i lagene er nesten de samme. Det kan virke som at Objekt 19 har en sterkere 

kulør i overflaten, da det brune pulveret er i en mørkere tone og kraterne er mer definerte. 

Dette skaper nesten 9 flate fjelltopp lignende overflater av et mørkebrunt pulver, hvor en kan 

se det de hvite lagene som er med på å reise opp hver flate fjelltopp. Kvadratets kanter 

fremmer også lagene objektet består av, hvor det er mørke, nesten svarte kratere som 

snurper seg rundt i de hvite lagene i bunnen av det bakverklignende objektet. 

  

Podie 3 

  

Objekt 20 er plassert i venstre hjørne av podiet som er ca 2 m til venstre for podie 2. Objekt 

20 er en serie på 4 keramiske kvadrater satt sammen i et stort kvadrat. På avstand kan 

nedre venstre hjørne, minne om et snølagt, svart, fjellandskap med spisse og sammensatte 

topper hvor hvit snø er strødd over toppene. Langs kanten på kvadratet, er det et element av 

en blank og glansfull overflate, som kan være porselen, med et innvendig skjellaktig mønster 

som skinner i lysere toner av blå når lyset treffer. Både kvadratet i venstre øvre hjørne og 

kvadratet i høyre nedre hjørne har et meget likt uttrykk, i form av at de begge har en flat, 

svart overflate. Men om en står nærmere kan en se et slags prikkete mønster i en slags lys 

grå kulør med svarte prikker inni, som strekker seg over den glansfulle og glatte overflaten. 

Det siste kvadratet som det høyre øvre hjørnet består av, kan minne om et fjellandskap av 

mørke, grå fjell som sammenkobles i ru, spisse fjellrekker. 

  

Objekt 22-25 er en serie på 6 objekter som har 5 cm mellomrom fra hverandre, samlet i en 

rekke på 3 og 3 i 2 loddrette linjer. Objekt 22 kan minne om et snødekt fjell, hvor en kan se 

de mørkebrune tonene av berget komme frem under det hvite pulveret som er strødd over 



det berglignende verket. Det kan virke som at det er en diagonal linje fra objektets venstre 

nedre hjørne og opp til høyre øvre hjørne, dekket av hvitt pulver som kan minne om snø. 

Den øvre del for diagonalen, kunne minne om berg, men en kan fremdeles se litt hvitt pulver 

som legger seg i sprekkene som forgreiner seg i landskapet og fremhever strukturen av 

sprekker som går gjennom landskapet.  

  

Objekt 23 ligger 5 cm ovenfor Objekt 22 og kan på avstand minne om et vulkansk område. 

Overflaten er mørk grå og ru og det er en slags heving på midten av kvadratet som gjør at 

det ser ut til å være et miniatyr rasområde, som ser ut til å bevege seg ned mot et krater fra 

venstre nedre hjørne og som følger langs kanten oppover til høyre øvre hjørne. Fallmassene 

eksponerer det hvite pulveret som ligger lag på lag under det grå pulveret som dekker 

objektets overflate. En kan også se kratere ved midtpunktet av kvadratet og ved de to øvre 

hjørnene, som også eksponerer de hvite lagene under overflaten. 

  

Objekt 24 er plassert 5 cm ovenfor Objekt 23 og minner om et vulkansk landskap. Diagonalt 

fra venstre nedre hjørne og til høyre øvre hjørne kan en se en mørk grå kulør eller et grått 

pulver som ligger på overflaten og skaper en ru overflate. I nedre del av diagonalen kan en 

se at det mørkegrå pulveret fortsetter opp hevingen som skjer i landskapet. Langs de to 

kantene til kvadratet, altså høyre side og nedre horisontale linje, kan en se lag på lag med 

hvitt pulver, lyseblått pulver og lysebrunt pulver, da det også er kratere der en kan se disse 

kulørene. Kraterne trekker seg gjennom det mørkegrå landskapet og skaper skygger i det 

mørkegrå, nesten svarte pulveret som overflaten av kvadratet består av. 

  

Objekt 25 ligger 5 cm til høyre for Objekt 22, og minner om et slags berg i svarte toner. En 

kan se at det berg-lignende landskapet hever seg i venstre øvre hjørne og at landskapet har 

et hvitt pulver lik snø som legger seg over verkets hevingspunkt og nedover verkets overflate 

mot høyre nedre hjørne. På kortsiden av hevingen, altså øvre to hjørner kan en se hvite 

kratere ettersom det hvite pulveret har lagt seg i disse og dermed fremmer forgreiningene i 

den mørke overflaten som blir dempet av det hvite pulveret. 

  

Objekt 26 er plassert 5 cm ovenfor Objekt 25, og kan minne om en isbre med heving i 

landskapet ca på midten av kvadratet. Objektets overflate er av et hvittpulver som trekker 

seg over kvadratet. På objektets venstre del kan en se sprekker som forgreiner seg ned det 

hevede punktet, hvor en kan skimte toner av et mørkeblått pulver. I høyre øvre hjørne kan 

det se ut til å være en slags sikksakk elv som renner fra hevingen i landskapet og ned til 

kanten mot høyre øvre hjørne av kvadratet. Den blå substansen har en glansaktig glatt 

overflate. 



  

Objektet 27 er plassert 5 cm ovenfor Objekt 26, og minner om et snørikt landskap. På 

kantene av kvadratet kan en se lag på lag med en mørk grå eller svart farge, som kanskje 

kan minne om berggrunn og som er blitt dekket av et hvitt pulver som fyller overflaten av 

objektet. På objektets overflate kan en se 2 tydelige sprekker på størrelse med en tannpirker. 

Ett av disse to kraterne er plassert på midten av kvadratet, og en er plassert mot venstre 

nedre hjørne. Kratrene fremmer den mørke gråfargen som objektets undergrunn består av 

og fra krateret som er plassert i midten, kan en se noen dråper av en blå substans som kan 

minne om vann. Også fra det andre kratere ser en slike dråper dannes i ene enden og bli til 

noe som ser ut som en liten sti av blå substans renne ned mot kanten av objektet. Overflaten 

på den blå substansen er glatt og glansfull. 

  

Objekt 21 er det plassert til høyre for Objekt 20, og er en serie på 4 kvadrater satt sammen til 

et stort kvadrat på 45x45 cm. På avstand kan nedre venstre kvadrat minne om et 

fjellandskap av skarpe rygger og dype daler, der overflaten er en mørk grå til svart i fargen. 

Overflaten har en ru overflate, samt har spisse fjell som kobles i hverandre og utgjør hele 

overflaten. I disse fjell lignende formasjonene kan en skimte blå porselen i bunnen av 

fjellformasjonene. Kvadratene i øvre venstre hjørne og nedre høyre hjørne er har et meget 

likt uttrykk, i form av at de begge har en flat, svart overflate. Men om en står nærmere kan en 

se et slags prikkete mønster i en slags lys grå kulør med svarte prikker inni, som strekker 

seg over den glansfulle og glatte overflaten. Det siste kvadratet, plassert i øvre høyre hjørne 

kan på avstand minne om et snødekt landskap, med en diagonal fjellrygg som strekker seg 

fra venstre nedre hjørne til øvre høyre hjørne. En kan se langs kanten på kvadratet at det er 

lag på lag med et mørkegrått materiale som heves i nedre venstre hjørne. På kanten av 

kvadratets øvre høyre hjørne, hvor hevingen ender, kan en se et element som strekker seg 

langs kanten av kvadratet. Overflaten på elementet er glatt og består av en blålig glansfull 

porselen og et hvitt materiale, der den blå porselenen strekker seg fra midten av kvadratets 

øvre side og ut til spissen av kvadratets høyre øvre hjørne, samt det hvite elementet strekker 

seg fra kvadratets høyre hjørne til ca midten av kvadratets høyre side. 

  

Objekt 28 er plassert 5 cm overfor Objekt 21 og består av to kvadrater satt sammen til et 

rektangel. Kvadratet plassert til venstre kan assosieres med et sandfylt landskap, som en 

ørken. Fargene på overflaten varierer fra lys brun til en mørkere brunlig tone, som minner litt 

om strukturen til sagflis. På kvadratets høyre side kan en se et tydelig krater som deler to 

topper i det sandstrekte landskapet. Kvadratet plassert til høyre for landskapet kan også 

minne om et slags ørkenlandskap. Men på kvadratet til høyre kan en se at ca 9/10 av 

kvadratet består av et hvitt pulver og at de brune fargene kommer sterkest frem i venstre 



øvre hjørne. En kan se at objektets overflate består av sprekker og kratere som forgreiner 

seg over objektet, slik at det skaper et spill med skygger og fargene hvit og brun. 

  

Objekt 29 består av 4 kvadrater satt sammen til et kvadrat på 45x45 cm og er plassert 10 cm 

ovenfor Objekt 28. Objektets nedre venstre del ser ut til å være porselen i en slags brun 

beige tone med et slags type skjellmønster under den glatte overflaten. Kvadratene i øvre 

venstre hjørne og nedre høyre hjørne er har et meget likt uttrykk, i form av at de begge har 

en hvit overflate som kan minne om melis som er blitt strødd over en overflate. Derimot så 

har nedre høyre hjørnet kvadratet 2-3 tydelige nålsmå streker eller sprekker som strekker 

seg fra nedre venstre hjørne mot nedre høyre hjørne, samt i øvre venstre hjørne kan en se at 

det hvite pulveret som kan minne om melis, har flere lag og dermed heves mulig 1 cm 

høyere enn resten av den flate overflaten. Overfor denne hevingen, ser en inn i en liten hule 

der gulvet består av blå porselen og selve hulen er en del av det siste kvadratet. Hulen er 

plassert på nedre side av det siste kvadratet og er en heving i det som kan minne om et 

ørkenlandskap. På toppen av hevingen kan en se hvitt pulver rundt inngangen og ned fra 

hevingen kan en se mørkebrune toner og sprekker som forgreiner seg nedover mot midten 

av kvadratet. Det kan virke som at kvadratet har en diagonal linje som strekker seg fra øvre 

venstre hjørne til nedre høyre hjørne og skiller mellom de mørkebrune fargene og de 

lysebrune, mulig beige og hvite fargene som kvadratets høyre øvre hjørne består av. Langs 

ved kvadratets høyre side og øvre side er det plassert en flat, samt glatt svart overflate. Men 

om en står nærmere kan en se et slags prikkete mønster i en slags lys grå kulør med svarte 

prikker inni disse lysegrå prikkene som strekker seg over den glansfulle overflaten. 

  

 

 


