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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. Det er montert flere trelister loddrett langs veggene, med ca 1 meters avstand 

mellom hver enkelt list, som et skjelett til en vegg. Trelistene er malt i samme farge som 

jernveggene, altså mørkegrå. Gulvet er flislagt med naturgrå og naturlig slitte steinfliser. I 

taket langs veggene er det montert spotter, som lyser i en kraftig hvit kulør. 

Utstillingen i Hvelvet 
Utstillingen «EGG.SPINE.PILE.» av Eirik Falckner i Hvelvet består av totalt 12 verk som er 

basert på ulike materialer som steingods, porselen, glasur, fossile haitenner, terracotta og 

tresnittplate. Disse verkene er sammensetninger av ulike keramiske kvaliteter og danner et 

meget groteskt uttrykk. Særlig ettersom en kan assosiere deler av verkene med egg, eller 

øyne som er innlemmet i verkene. I sin helhet består verkene hovedsakelig av milde 

naturfarger, som ulike variasjoner av brunt, rødt, blått, gult, cyan, orange og hvit. I kontrast 

med de milde tonene, er det sterke valører av rødt, blått og svart som kan ta 

oppmerksomheten til tilskuerne, samt formene som også kan minne om ribbein som stikker 

ut av verkene. Det kan skape en litt grotesk atmosfære, der haitenner, ribbein og 

eggformede utvekster dekker overflaten av verkene. Det er mulig å ta på disse verkene for å 

få en mer taktil tilnærming til kunstverkene. 
  
Disse verkene er plassert både på egne, firkantede og et rektangulært bord. Blant annet er 

ett verk plassert kl. 14 for Hvelvets inngangsparti i ca. lårhøyde, ett verk kl. 12 som er ca. 

legghøyde og 2 verk plassert på et rektangulært bord i retning kl. 10-11 i ca. lårhøyde, samt 

et verk plassert på et firkantet bord i retning kl. 10 i øvre hjørne av motsatt vegg fra 

inngangspartiet, også i lårhøyde. 
  
På veggene og på de vertikale trelistene rundt om i Hvelvet, er det plassert 5 verk, 3 på 

motsatt vegg av inngangspartiet i retning kl. 10, kl. 11 og et verk ca mellom kl. 12 og kl. 13. 

Av de 2 andre veggverkene, henger 1 på kortsideveggen i retning ca kl. 9, og 1 verk i retning 



kl. 9 på veggen til inngangspartiet, rett ovenfor det rektangulære bordet med 2 verk på. Det 

er et smalt parti mellom inngangspartiveggen og det rektangulære bordet, mulig en halv 

person mellom vegg og bord. Motsatt vegg og det rektangulære bordet har mulighet for 

passering i større grad, mulig 1 og ½ persons bredde. Verkene som henger på veggene er 

ca. i hodehøyde.  
  
De 2 verkene som er plassert inne i en integrert hylle, finner sted i veggen med 

inngangspartiet i retning kl. 9, men som gjerne er litt skjult bak det rektangulære bordet, 

ettersom en må rundt bordet for å kunne oppdage den integrerte hyllen med de to verkene.  

Kunstner 
Eirik Falckner (f. 1995) bor og arbeider i Bergen, der han i 2021 tok bachelorgrad i kunst ved 

Fakultetet for Kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Falckner har tidlegere hatt 

separatutstillinger ved Prosjekt 67 i Bodø, Galleri Fjalar, Slakt og Mikey Laundry Art Garden i 

Bergen. Arbeidene hans er kjøpt inn til private samlingar.  

Kunstverk 
Disse kunstverkene er plassert singulært med unntak av det rektangulære bordet der to verk 

er plassert sammen, samt den integrerte hyllen i veggen hvor det også er plassert to verk 

sammen.  
  
1 Egg 1 & 2 Egg 2 
Verket ved navn “Egg 1” er plassert på det rektangulære bordet kl. 10 for inngangen. 

Kortsiden av det rektangulære bordet vender mot inngangspartiets vegg og er ca. ett stort 

steg fra inngangen. “Egg 1” bruker halve rektangelet, og den andre halvdelen tilhører verket 

som heter “Egg 2”. “Egg 1” har en meget kompakt form, trolig en basketball stor i massen. 

Det er en masse av kulører som går fra rød, til gule toner, hvite strimler av glasur, brune 

valører til gråblå nyanser som glinser fra spotten i taket som skinner ned på verket. Noen 

områder er mindre glansfulle en andre og virker mer ru. Øverst til høyre på verket kan en se 

eggformede utvekster som tyter ut av en ru overflate, litt som øyeepler som hviler mellom 

øyelokkene. Slike utvekster titter ut fra verket, og til øvre, venstre del av verket er det en 

slags skålform som siger ned i massen av eggeutvekster og farger. Fremfor en innhuling ca. 

midt på verket, er det en fossil haitann som stikker opp fra verket.  
  



“Egg 2” som er plassert på andre halvdel av rektangelbordet, har enda flere eggeutvekster, 

og dekker massen av steingods og glasur. Eggene har en slags gjenklang i fargevalget, der 

fargene har rød-orange, glansfull overflate med hvite strimler av glasur som strekker seg 

over eggene. Det som kan virke som øyelokkene til disse eggene varierer i overflatestruktur, 

fra å være glansfull til å bli en ru overflate, og fargene går mer mot det lysebrune spekteret 

øverst på verket og som blir kraftigere jo lengre ned på verket en kommer. Fargene på nedre 

del av verket er glansfulle og består av brune, røde og nesten sorte kulører, samt noen 

lyseblå partier ved verkets venstre nedre del. Verket er trolig på størrelse med en basketball.  
  
3 Uten tittel 
Verket “3 Uten tittel” henger på en vertikal trelist, som er nummer 2, på veggen til 

inngangspartiet i retning kl. 9. Verket er ca. på størrelsen med en håndball og er hengt i ca. 

hodehøyde. I sin helhet kan en se en masse av terracotta, steingods og glasur. Øverste parti 

av verket består av glasurens fargetoner i gul, gulorange til brune valører. I dette partiet kan 

det virke som at det er et hulrom hvor klør vender inn mot hulrommet nesten for å tette det. 

Nedre parti av verket kan minne om strukturen på et fjell, det er ru og samtidig litt glansfullt 

fra lyset som treffer overflaten. Dette partiet buler ut fra veggen i forhold til overpartiet.  
  
4 Uten tittel 
Verket ved navn “4 Uten tittel” er plassert inni en integrert hylle i veggen, ca knehøyde, i 

retning kl. 9 fra verket “3 Uten tittel” som hang på trelisten. I denne integrerte hyllen er det to 

verk, hvor “4 Uten tittel” er plassert til venstre på hyllen. Mengdemessig kan det virke som at 

verket er på høyde med to fotballer plassert oppå hverandre. Mulig breddemessig også med 

en fotballball, med variasjoner ettersom verket har en organisk overflatestruktur hvor strimler 

av keramikk kveiler seg rundt hverandre og ser ut til å være plassert rundt om verket, og 

dermed skaper en bevegelig og porøs masse. Ved venstre midtparti og nedre høyreparti kan 

en se uthulinger i verket ettersom strimlene beveger seg ut fra massen og kveiler seg inn 

igjen i massen. Verkerts farger består av spetter og partier av havblå, turkis, lysgul, blålig lilla 

og mulig et skjær av sjøgrønn; samt grålige toner som skinner, der lyset fra taket treffer, og 

derav skaper kontraster mellom mørke og lyse partier i verket. Gjennom hele overflaten kan 

det virke som at det er utallige sprekker på størrelse med synåler, og spesielt i midtre del av 

verket kan en se den hvite grunnflaten, som glasurene er lagt oppå, skinne gjennom. Steder 

hvor glasuren er tykkere, kan en se antydninger til sprekker, men ikke helt inn til den hvite 

grunnflaten. 
  

 

 



5 Uten tittel 
“5 Uten tittel” verket er plassert til høyre for verket ved navn “4 Uten Tittel”. Verket “5 Uten 

Tittel” er på størrelse med to fotballballer plassert oppå hverandre, også i forhold til formen 

på verket der midtre del er mer snurpet inn, som formen til et timeglass. Øvre del har en rund 

form, der strimler av keramikk beveger seg fra toppen og ned til midtre del hvor de snurpes 

inn. I midten av overdelen kan det se ut til å være et hulrom, samt det kan se ut til å være en 

slags munn form under hulrommet, slik at det kan se ut som et deformert ansikt. Der høyre 

øye hadde naturlig vært for et menneske er det en skygge som kan tyde på et 

menneskeaktig uttrykk, samt der det venstre øye hadde vært på et menneske er det en rød 

glasur som renner nedover verket. Underdelen av verket er en masse av farger, rød, 

grønnlige toner, brunt og orange, samt hvite flekker som finner sted over hele verket. Øvre 

del skimter også disse kulørene, men i større grad er overflaten dekket av en brunlig kulør 

der disse andre fargene er plassert i det som gjerne er hodebunnen og på venstre del av det 

som kan se ut som et slags ansikt, samt disse fargene renner nedover verket. 
  
6 Rottekongen/Teratologi 
“6 Rottekongen/Terantologi” henger på kortsideveggen i retning kl. 9 for inngangspartiet. 

Verket er en treplate som er skjært i for å lage et tresnitt. Platen er satt inn med trykksverte. 

Tresnittplaten henger på venstre del av veggen i ca. brysthøyde og er opplyst av en spott i 

taket. Tresnittet er et liggende rektangel på mulig 100x70 cm, og er inndelt i 4 partier, der 

øverste venstre og høyre hjørne har 2 stående rektangler og i midten av disse et liggende 

rektangel. Nedre del av tresnittet er et liggende rektangel som utgjør hele nedre halvdel av 

tresnittet, samt et lite rektangel inne i nedre rektangel. Dette lille rektangelets overflate er 

mulig på størrelse med en liten fyrstikkeske og er plassert i det nedre rektangelets øvre side, 

som grenser mot den midterste av de tre øvre rektanglene. Fargene i dette verket er svart på 

overflatestrukturen og en slags lys brun hvor treet har blitt skjært ut.  
  
I øvre, venstre rektangel, kan en se et utsnitt av en rotteaktig skikkelse som står på to ben 

med ansiktet mot oss, og har to haler som stikker ut fra venstre og høyre side av den 

stående kroppen. Mellom rottens ben kan en se noe som kan se ut som avkuttede rottehaler 

som kveiler seg oppover rottens mage.  
  
I øvre, midtre rektangel, kan en se en masse av rotteskikkelser som står i en slags sirkel 

med halene vendt mot midten av sirkelen, kveilet sammen i en knute, hvor noen av rottene 

ser ut til å vri seg i smerte over å være sammenkoblet og ikke få seg løs. Andre rotter ser ut 

til å prøve å komme seg løs fra knuten, men ser ikke ut til å klare det. 
  



I øvre, høyre rektangel, kan en se to rotteskikkelser som står på to ben vendt mot hverandre. 

Rotteskikkelsene holder rottearmene rundt hverandre og halene deres kan en se er intakt og 

at begge er hankjønn.  
  
I nedre rektangel, ser en rotteskikkelser der 2 mørke rotteskikkelser kryper på alle fire uten 

haler inn mot en mer opplyst rotteskikkelse, ca. midt i rektangelet, som sitter på noe som ser 

ut som en forhøyning i det mørke terrenget. Den opplyste rotteskikkelsen sitter med bena 

ned slik vi sitter på en stol, samt armene holder rotteskikkelsen om seg selv og har et 

avslappet uttrykk i ansiktet hvor øynene og munner ser ut til å være lukket. Det mindre 

rektangelet i dette større, kan se ut til å være en mindre versjon av én av de mørke 

rotteskikkelsene uten hale fra det større rektangelet. 
  
7 Spine 
Verket “7 Spine” er plassert på et bord i høyre hjørnet for tresnittet som hang på venstre del 

av kortsideveggen. Ca. i retning kl. 10 fra inngangspartiet. Verket i sin helhet ser ut til å være 

en slags ryggrad også i forhold til lengde, men breddemessig er det slankest på toppen. 

Mulig bredden i bunnen er lik en fotball og dermed minker til tuppen av verket. Tuppen av 

verket kan se ut som haledelen av en ryggrad og som blir koblet til keramikkstrimler som 

kanskje kan virke som kjøtt eller hud som fester seg til ryggraden i ulike farger som havblå, 

turkis og lys brun. Tuppen av verket har strimler av keramikk som fester seg til tuppen, samt 

har fossile haitenner langs undersiden av strimmelen og dermed peker inn mot det som ser 

ut som halen av halebenet. Overflaten varierer fra glatt til ru og har også sprekker i 

synålstørrelse som strekker seg over glasurens tykke lag. Nedre parti av verket har 

innhulinger og to orange-brune åpninger som inneholder fossiliserte haitenner som stenger 

av innhulingene lik tenner i en munn som stenger av for munnhulen. Størrelsen på disse 

innhulingene er mulig på størrelse med en munn.  
  
8 EGG 111 (Relief) 
“8 EGG 111” er plassert på trelist nr. 3 fra verket som kunne minne om en ryggrad. Det 

henger på langsideveggen på motsatt side av inngangspartiet, i retning kl. 11 og er ca. på 

hodehøyde. Verket er ca. på størrelse med en håndball og øvre del av verket har en 

overflate som kan minne om ru vulkansk stein, i fargetonene brun og hint av gule undertoner, 

der blanke gule og hvite eggformede kuler titter opp fra den vulkanstein lignende overflaten. 

Underdelen av verket har en blank overflate og har de mye av de samme fargene som 

eggene, men med hint av en mørk rødfarge. Det kan nesten virke som at eggene er knust og 

at eggeplommene samt hviten dekker underdelen av verket i sine gule, røde og hvite 

glansfulle farger til kontrast fra overdelens rue overflate og eggenes intakte form. 



  
9 Uten tittel 
“9 uten tittel” henger på trelisten i retning mellom kl. 11 og 12 fra inngangspartiet i ca. 

hakehøyde, og som også er trelisten til venstre for “8 EGG 111”. Verket henger fra en skrue 

som en kan se i øvre del av verket. Verket har en flat bakside og fremsiden har en form som 

er slank i øverste del, og som fra midten av verket blir bredere og dermed snurper inn og 

skaper en tupp på undersiden av formen. Litt som omrisset til en vase med slank overdel og 

som dermed får en bredere underdel. Størrelsesmessig er verket ca. en liggende håndflate 

bred på sitt bredeste og mulig en stående slank håndflate på den slanke øvre delen hvor 

skruen er skrudd inn. Materialene består av steingods og glasur, hvor en ser organiske linjer 

som beveger seg rundt om på verket, som skaper skygger og kontraster i forhold til tekstur 

og farge. Fargene varierer fra havblått til hvitt, fra gule toner til nesten grønne valører som 

ligger seg over de lyse partiene i verket. Kontrastene i verket kommer av hvordan 

keramikken legger seg, om det er innhulinger eller utbulinger skaper dette mørkere valører 

og trekker seg bakover i verket, samt partiene lyset treffer trekker de sterke kulørene frem i 

verket, lik som blå og hvitt og gult. 
  
10 Uten Tittel 
Verket “10 uten tittel” er henger mellom to trelister på veggen ca. i retning mellom kl. 12 og 

13 fra inngangspartiet. Kl. 12 for inngangspartiet på en hylle i ca. legghøyde er det også et 

verk, og verket som henger på veggen er plassert bakenfor til høyre for verket som er 

plassert på gulvet. Verket som henger mellom de to trelistene er ca. på hakehøyde og er 

mulig to liggende håndsbredder lang og mulig 1 og en halv håndsbredde i høyde. Det 

forholdsvis flate, keramiske arbeidet har risset inn streker og tegninger i overflaten. Verket 

ser ut til å ha 3 hovedområder hvor en ser geometriske figurer og andre mer organiske 

figurer.  
  
Første område med rissinger er venstre øvre hjørne, hvor en kan se trekanter, sirkler og 

romber, samt tegn som kan minne om runer. Nedre venstre hjørne kan en se trekanter og 

organiske linjer som skaper kontraster mellom den mørke og lyse i keramikken. Til høyre for 

nedre venstre risset del, kan en se flere former som er risset inn i steingodset. I dette 

området er det organiske linjer som utgjør formene, og kan virke som at linjene er kveilet om 

hverandre og over hverandre, samt kan skape noe som kan minne om en form, men som 

ikke helt kan vise til en skikkelse av noe slag. 
  
Rundt om disse partiene er det på en måte dannet en ramme av steingods og glasur som 

snurper seg rundt de tydelige områdene med tegninger. Formen på den rammelignende 



steingodsleiren, kan minne om en ryggsøyle som strekker seg fra nedre midtre del via de to 

nedre partiene og derfra opp mot øvre del av verket hvor det kan se ut som deler av ribbein 

som utgjør øvre høyre hjørne av verket.  
  
11 Uten Tittel 
Kl. 12 for innganspartiet, ca. 4 steg er det plassert et verk på en bord som er mulig 50x60 cm 

hvor kortsiden peker mot inngangspartiet og er ca. i legghøyde. Verket ligger på bordet og er 

trolig på størrelse med 4 fotballer lagt i en firkantformasjon. Verket kan minne om lys, 

brunvulkansk stein i sin overflate, men samtidig er det røde organiske linjer som kan minne 

om blodårer, på tykkelse med en lillefinger som beveger seg over overflatene til det ru 

vulkanlignende overflatene, samt to partier hvor en turkis kulør skiller seg ut fra resten av 

verket, hvor et er plassert midt på verkets høyre side og et er plassert ca. midt på verkets 

nedre side som peker mot innganspartiet. Den vulkanlignende overflaten har også en 

organisk bevegelse som skaper hulrom og opphevinger og nedhevinger i massen av 

keramikk. Det kan virke som at både den vulkanske overflaten og de blodårelignende 

enhetene kveiler seg om hverandre og inn i hverandre og derav skaper en kompakt, samt 

porøs masse som nesten kan virke som er i konstant bevegelse. 
  
12 Pile 1  
“12 Pile 1” er plassert i retning kl. 14 fra inngangspartiet og er plassert på et bord i ca. 

hoftehøyde. Bordet er firkantet, mulig 40x40 cm. Verket er sammenføyd med en slags 

rektangulært bunn, nesten som en ildfast, rektangulær form som en bruker til matlaging. 

Kantene av denne rektangulære bunnformen har hull som kan minne om hull en lager i papir 

med en blyant, der ene siden får tagger og den andre får et rent hull. I denne formen stiger 

det opp noe som kan minne om en ryggsøyle med blodige ribbein, i fargen rød og orange 

som skinner der lyset fra taket treffer den blanke glasurens overflate. Framsiden av 

ribbeinene er åpen og ser ut til at noen av ribbeinene ligger strødd nedi bunnformen. Det kan 

virke som at ryggsøylen er bøyd i den forstand at hvis det hadde vært et menneske kunne en 

sett at ryggen hadde vært bøyd i en slags bukkende tilstand uten ben og hofter. Fra der det 

naturlig ville vært hofter på et menneske tyter det ut strimler som kan minne om blodårer på 

tykkelse med en lillefinger som kveiler seg fra ryggsøylen og ned i bunnformen i fargene rød, 

orange og gule undertoner. Selve bunnformen er i en slags grålig farge med en blank og 

glatt overflate. 
 

 


