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INTRODUKSJON AASHILD GANA

Tis nis nibh ercidunt er sumsandre minis alisi.
Lent doloreetum illa feummy nos aliquis aut esto eum dolore minci tie 
modolenim dolobor sed ercidunt am, summy nostie dit alit wis nullam vel 
ut dolor alismod mod elestio odip ea corem venisim ipsuscing exerit am 
adigna feuguerit lut nos dip ea accum aliqui tat alit, quis nis ex erosto com-
molum dolorpe rcipit ea adit luptat nullaoreet er ing et prat. Ut nulput ut 
prat exerilit vel iurem iurer sit deliquis nit alisl incip euisi.

To od dit nonum vel utpat. Orperat ex erciduis essecte doloreet ad do-
lorerat. Giametum ad tionsent velismolore esed duipit ametum nonsecte 
faccum venim ex ercilis nibh ese magnibh eui ero eugiamconse er augiam 
aciduis nummy nim inismod ea feum vulla am zzrilit ut nostis ex erit inim 
zzriuscil do do odipit iusto odolorperos adipit, consequam vel in volobor 
sequisi tin vel inis auguero consed et lutpat. Duip ea faccum vent iustrud 
min henismo dolorem verostisi enibh ex euisl ulput prat lobor ipit acilis ad 
er in vel iniat.

Im adiam diat dolore modolore modolor autat, commodigna commodo 
lortisci bla feuis nummod tionsenit at, commodit ad dignis alis autpat dunt 
nonulla at vel eum inibh ex exeros alit vel ea consed dunt ullam, commod 
enit wisim doloreet num nis nostrud magnibh et, quat. Ecte dolessit do con 
eum eniat alit vulputem zzriure tat alit la feugait et ipit illuptatie tie magna 
feugait praessi blandrem nit nonsequisi blan vercil ute ea conulla aci exer 
sisismo lobore erciliquis dolobortin utate feu faci tet, sed duisim vullan-
dio commy nit nulputatum vullum iure modo od dunt lum ercipis sequisc 
ipsusto commod magna conseniat ulput luBoreet lore magnit iuscipi scipis 
ad exerit lore dit at il ut lor autationsed ting exero odionse quissis aut prat 
wisi.

Ibh exercip summodo lortion vel et, qui exerostrud tem ilit niametum ilis at 
amconullan hent ad mincilit la accum am velesed tet iure faccum quat-
ing endipsu stionsenibh esed tem digna feuguero odolumsan hendipisl ut 
aliscilit, commod magnim in hent aut nim iriuscip et, quat, sustie dolor sed 
eliquat ad tat, velenim diamcon ulputpat. Dui bla faci bla corperat. Cinibh 
el duipis aci exer ipsusto exeraes sisisit am zzrilluptat adip et, sim venit 
wissectet vulland ionulputem dunt alismolor sequam am dit niat, quis non-
ulputem nullaor tionsenit adit veliquat. To od modolore dui bla consequi 
ent incipsummy nismolorer sequatie dolenis cidunt lam velent iureetue 
velit, quamet utpat volore minisl incinia mconsequis nostrud do ent ver 
alit loborpero odolorper sustie do consed tat digna facipis exerate verit 
vercidui blamconulput ing essim nit ad ming el inisit vullam venim nostrud 
delis eraese magna facilisis dolor sisse con henit dolese dunt ver sit lut nis 
dolenim eugue core faccum venit aliquis duipit lore dolestin ver inibh ex ea 
faccum elesto od dionsenim dunt ad min utet lan ut vero commodolore tet, 
consequatum qui blamcommy num quipsusto consecte modolenissed tat, 
conulla feugue doluptate volore delendr eriliquat ipsuscidunt iurer ipisciduis
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GEORGE
 OSODI

Foto
Arbeidene til George Osodi, f 1974, arbeider hører til 

den tradisjonen av dokumentarfotografi  som viser 

dagliglivet og dets betingelser – og de sosiale og 

økonomiske strukturene som skaper disse betingelsene.

Hans største prosjekt, ”The Oil Rich Niger Delta”, tar for 

seg hjemlandet Nigerias forandring til ett av de største 

oljeproduserende landene på kloden. Osodis bilder fra 

Nigeria utforsker de økonomiske realitetene i dagliglivet, 

det utrolige visuelle dramaet om hvordan oljen blir til en 

salgsvare; og Vest-Afrikas bemerkelsesverdige landskap. 

Som han selv sier, bildene hans fanger ”the good, the 

bad and the ugly.  Både konsekvensene av økonomisk 

stagnasjon, ødeleggelse av miljøet og politisk uro, og 

et estetisk perspektiv.  Jeg vil vise tosidigheten ved livet 

i Deltaregionen (…)  Det er utrolig hvordan folk lever 

sine liv videre, fortsetter sine daglige rutiner med et smil.  

Jeg vil gi et menneskelig ansikt til dette tapte paradiset.”

Dette perspektivet utvider Osodi nå med å gjennomføre 

parallelle prosjekter i ulike olje- og gass-produserende 

land som Norge og Venezia med fl ere, i samarbeid med 

blant annet Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og 

Design.  

Fotografi ene som er gjengitt i katalogen viser motiver 

fra Nigerias olje- og gassregion, Nigerdeltaet, og fra 

Rogaland.



Min første assosiasjon til tittelen på kunstprosjektet herværende 
katalog representerer, var sykkeldynamoen, som frem til i alle fall 80-
tallet var montert på de fl este sykler slik at den lagde strøm til sykkel-
lykten når den ble satt i kontakt med sykkelhjulet. Det ble litt tyngre å 
sykle når dynamoen var i bruk, men det måtte til for å få lys i lykten. 
Altså, for å terpe på et gjentakende mantra i de siste tiårs kunst, og 
for å bruke det metaforiske potensialet som ligger i en utstillingstittel 
som ”Dynamo”; betrakteren er medskapende og medansvarlig, ikke 
bare for tolkningen av det kunstneriske arbeidet, men for fullføringen 
av verket. Å sykle og å tilnærme seg et kunstnerisk arbeid krever 
begge et visst monn av energi. Verken sykkelen eller kunsten vil i 
lengden rulle av seg selv. Så la oss tråkke i gang...

Kan man tenke seg et kunstnerisk arbeid uten energi? Skal man tro 
den trette lede som dominerer deler av kunstdebatten i norsk presse, 
er det energiløse, kjedelige og egentlig ukunstneriske arbeid snarere 
regelen enn unntaket på dagens kunstscene. I motsetning til slik det 
var før, da man hadde klare formale kvalitetskriterier, er dagens kunst 
underlagt teoretikernes dominans og dermed uforståelig og stein 
død for det alminnelige publikum. Kunsthistorikeren Paul Grøtvedt er 
en særlig eksponent for dette synet. I sin seneste bok1 går han hardt 
ut mot store deler av samtidskunsten og tidens kunstteori, som han 
betrakter som makkverk snarere enn kunst i ordets rette forstand.

Jeg skal ikke gå inn på noen diskusjon med Grøtvedt her, men det skal 
innrømmes at utfordringene i å formidle variasjonene i dagens kunst 
til de deler av publikum som ikke har kunstteoretisk og kunsthistorisk 
ballast, er mange. Endringene det siste århundret er så pass funda-
mentale at samtidskunsten for mange ikke er forståelig – som kunst 
– uten et historisk og teoretisk rammeverk. Dette har dagens kunst 
til felles med store deler av billedproduksjonen gjennom historien. 
Hvordan var det for eksempel mulig for middelalderens betraktere å 
forstå funksjonen til kirkenes utallige bilder av en mor med et spebarn 
eller en mann hengt opp på et kors uten kjennskap til den kristne 
fortellingen som ligger bak? Mye har forandret seg gjennom historien, 

og en kontekst for tolkning av bilder og andre tegn er like nødvendig 
nå som tidligere.

De fl este formidlere av samtidskunst er velkjent med følgende 
utfordring: Stilt overfor ulike utslag av dagens kunst, vil minst én fra 
publikum komme opp med det samme spørsmålet: ”Hvordan i all 
verden kan dette være kunst?”. Kunstformidleren ender gjerne opp 
med å presentere kortversjonen av den hendelsen som i kunst-
historisk sammenheng står som det ultimate paradigmeskifte på 
1900-tallet, nemlig Marcel Duchamps plassering av et urinal på en 
kunstutstilling under tittelen ”Fountain”. De historiske konsekvensene 
av denne handlingen har gjort det åpenbart at hva som er kunst, 
ikke bestemmes av iboende kvaliteter ved et objekt, men av 
konteksten objektet står i. Altså; kunstsammen-
hengen bestemmer at det vi står overfor, er 
kunst. Eller, sagt med en mye brukt kunst-
teoretisk forståelsesmodell; kunsten er en 
institusjon, og kunst er det som foregår 
innenfor denne institusjonen.2

Institusjonsteorien gir en forklaring på kunst som 
kategori; den gir en adekvat forklaring på hvorfor 
objekter og hendelser uten synlige fellestrekk likevel 
kan plasseres under den felles betegnelsen ”kunst”. 
Men er problemet løst med dette? Mye tyder på at 
grunnlaget for å sette spørsmålstegn ved et objekts 
kunststatus, er at mange fremdeles opererer med en forståelse av 
kunst som noe som har en spesiell og dyptgripende betydning, 
estetisk og innholdsmessig. Det de fl este egentlig spør om er ikke 
hvordan noe kan være kunst som kategori, og som altså kan besvares 
med kunst som en institusjonell størrelse, men noe mer i retning av 
”hva er det som er så betydningsfullt med dette at det skulle angå 
meg?” Det egentlige problemet er altså ikke å akseptere noe som 
kunst, men rett og slett hvordan danne relasjon til kunsten. For uten 
relasjon oppleves det merkelig energiløst det hele.

Relasjonsdannelse er hovedpoenget i den franske kunstteoretikeren 
og kuratoren Nicolas Bourriauds begrep om relasjonell estetikk, et 
begrep som har hatt stor innfl ytelse fra 1990-tallet. I sin første bok3 
om temaet  viser han til kunstprosjekter som ikke bare danner 
relasjoner, men som har relasjoner og relasjonsdannelse som tematikk 
og metode. Bourriaud gir en nøkkel til en type kunstnerisk praksis som 
i særlig grad går i retning av kunst som sosial intervensjon, hendelse 
eller praksis, og det i en slik grad at det kan være vanskelig å skille 
mellom kunst og sosial setting rundt kunsten. Et godt eksempel er 
den thailandske kunstneren Rirkrit Tiravanijas prosjekt som kan bestå 
av å lage et måltid til alle besøkende på utstillingsåpning, en utstilling 
som ikke består av mer enn akkurat denne hendelsen. Det første man 
i følge Bourriaud skal spørre seg om når en står overfor et kunstnerisk 
arbeid, er om det gir oss en mulighet til å eksistere foran det, eller 
om det tvert i mot ved sin struktur nekter ”den andre” – altså oss, 
betrakterne – en plass som subjekt.4 Kunstens viktigste egenskap 
blir i følge dette synet dens menneskelighet; at kunsten 
omhandler, representerer og agerer i en menneskelig, sosial sfære. 
En “kunst som er autoritær i forhold til sine betraktere, viser 
tilbake på en virkelighet, imaginær eller faktisk, som tilhører (...) 
et autoritært samfunn.”5 Den sosiale sfæren kunsten opererer i, 
kan være gallerirommet, men også gaten, en arbeidsplass eller 
et lokalsamfunn. Den mest interessante av dagens kunst er for 
Bourriaud først og fremst demokratisk; kunstnerne produserer 
åpne former og strukturer som de inviterer betrakteren inn i. 

Kunstneren presenterer heller ingen forhåndsgitte løsninger, men gir 
hver enkelt en sjanse til deltakelse.6

Å ta kunsten ut av den hvite kubens beskyttende atmosfære inne-
bærer utfordringer både for  kunstens frihet og for det samfunnet den 
har som mål å virke i. Det fi nnes nok av eksempler på at kunsten har 
måttet vike når operasjonsfeltet har vært det offentlige rom. Et kjent 
eksempel er Richard Serras ”Tilted Arc” fra 1981. Verket var bestilt 
av New Yorks General Services Administration for plassering på en 
offentlig plass, men oppdragsgiverne hadde ikke forutsett publikums 

KUNSTEN SOM DYNAMO – på sykkeltur i begrepene kunst og energi
Tekst: Evelyn Holm
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reaksjoner på verket, som ble oppfattet som både stygt og som en 
fysisk hindring av fri ferdsel på plassen. Det ble til og med påstått at 
skulpturen hindret utsikt, noe som kan virke litt absurd 
i et område dominert av skyskrapere. Etter hvert som 
protestene fra lokalmiljøet og arbeidstakere i bygningene 
på plassen ble fl ere, ønsket byens myndigheter å plassere 
verket et mindre iøynefallende sted. En høring ble 
organisert, og ikke minst kunstnere og kunstteoretikere 
argumenterte med at fjernet man objektet, ville man 
samtidig ødelegge kunstverket. Som stedsspesifi kt verk 
kunne det ikke eksistere som kunst uten akkurat denne 
plasseringen. Den rustne jernkonstruksjonen ble fjernet i 
1989, etter åtte års opphetet diskusjon.

Den danske kunstnergruppen Superfl ex, hovedkunstnerne i Dynamo, 
har fl ere eksempler på prosjekter det ikke har lykkes å fullføre på 
grunn av restriksjoner i møtet med offentlig rom. For eksempel ble 
gruppens forslag til supplerende arabisk navn på det danske kunst-
museet ”Arken” – en henvisning til den felles jødiske, kristne og 
islamske religiøse historie – avvist av museet. De ville ikke assosieres 
for sterkt til stedets multikulturelle lokalitet. Da Superfl ex ble invitert 
av en annen gruppe til å stille ut i sponsoren Diesels lokaler, ble 
dette avvist av selskapet, som ikke fant seg til rette med kunstnernes 
tolkning av Diesels egen kampanje: ”Action for Successful Living, 
This Is A Wakeup Call for the Rebel Inside You.” – Superfl ex’ prosjekt 
gikk ut på å stenge butikken for én dag – en ikke irrelevant respons 
på oppfordringen til opprør, men kanskje ikke i fi rmaets økonomiske 
og reelt ideologiske interesse. Eller forsøk å linke deg opp til et av 
gruppens prosjekter ved Sao Paulo-biennalen i 2006, Guaraná Power, 
kunstverket som brasilianerne ikke fi kk lov til å se. Ikke vi andre 
heller, ettersom all kritisk tekst er sladdet, og prosjektet presenteres 
som gjenoppstått med ny identitet ”der er censureret til at overholde 
markedets love. Mere må vi ikke sige.”7

Problematikken begrenser seg ikke til kunst vist i offentlig rom, men 
til kunst som har en aktiv virkelighetsrelasjon tematisk og metodisk. 
Et eksempel på et arbeid som innebærer en problematisk bruk av 
mennesker, kan være fi lmen ”Valborg i Nyksund” av Charlotte Thiis-
Evensen og Lisa Karlsson fra 2005. Filmen ble laget på oppdrag 
av Nordland Fylkeskommune i forbindelse med prosjektet ”Kunst-

neriske forstyrrelser”, der kunstnere blir invitert til å arbeide med  
prosjekter i dialog med lokalsamfunn i fylket. Kortfi lmen presenterer 

en kvinne som gjennom et langt liv har hatt stor 
betydning som historieforteller, lærer og kultur-
formidler i den lille bygda Nyksund. Filmen vakte 
indignasjon og debatt både lokalt og i rikspressen 
da det viste seg at den, ved siden av å presentere 
Valborg som en sterk og selvstendig kvinne-
skikkelse, også viser gjentakende nærbilder av 
hennes ene deformerte hånd, et handikap hun selv 

aldri har ønsket fokus på. Det underliggende tema, som ikke 
var introdusert for hovedpersonen, var skam, og fi lmen inngikk på 
denne måten i en tematikk kunstnerne hadde arbeidet med over tid.  
Kvinnens familie mente dette var overtramp og misbruk og forlangte 
at fi lmen ble trukket tilbake. Det gikk så langt at kuratoren for 
prosjektet ønsket å kjøpe fi lmen for å destruere den, noe som kalte 
på åndsverkslovens bestemmelser. Det endte med at fi lmen ble 
innkjøpt av en privat samler med klausul om kun private visninger, 
samt at ett eksemplar ble overlatt Norsk Filminstitutt som 
dokumentasjon. 

Den amerikanske performance- og lydkunstneren John Duncan ble i 
2002 invitert til et halvårig gjesteopphold ved IASPIS8 i Stockholm. Da 
institusjonen fi kk kjennskap til hans prosjekt ”Blind Date” fra 1980, 
der Duncan som introduksjon til sin egen sterilisering, tømmer sin 
siste produktive sæd i liket av en kvinne, ble stipendet trukket tilbake 
allerede etter to måneder. Kunstnerens beveggrunn for prosjektet 
handlet dypest sett om selvforakt og selvstraff som resultat av en 
streng, pietistisk oppdragelse, og beslutningen om offentliggjøring var, 
med kunstnerens egne ord ”intended to point out that the intense 
hostility I was aiming at myself was simply an extreme version of very 
widespread, socially supported behavior, to set an open example of 
where such an upbringing can lead, to encourage others to examine 
similar characteristics in themselves and hopefully learn to avoid 
causing themselves or those around them to suffer in this way.” 9

Så hva er det egentlig som skjer når kunst og virkelighet møtes, slik 
som i disse eksemplene? Kan det være snakk om to ulike energier, 
eller – nærmest synonymt – to ulike viljer som når de går i forskjellig 
retning, må føre til konfrontasjon? En målrettet og instrumentell 
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samfunnets vilje i konfrontasjon med en kunstens vilje til ubegrenset 
frihet, som om ikke annet, manifesterer seg i en like tydelig mangel på 
vilje til klare konklusjoner og heller ønsker fl ertydighet og ambivalens? 
Kan det rett og slett hende at vi opplever et aldri så lite kulturkrasj når 
kunst og offentlighet møtes? 

All virksomhet drives av energi, men fi nnes det en egen kunstens 
energi? Et naturlig utgangspunkt for å nærme seg et svar kan være 
å gå til kjernen av moderne estetikk, der et viktig fundament er en 
forståelse av kunstverket som autonomt og der kunstnerens arbeid 
fi nnes nedlagt i kunstverket som verkets energi eller dynamikk. I 
denne modellen blir betrakteren en passiv mottaker og har først og 
fremst som oppgave å nullstille seg; å utvise det fi losofen Kant kaller 
en ”interesseløs interesse”. Denne kontemplative refl eksjonen, inter-
esseløs for alt annet enn verkets formale kvaliteter, gis hos 
Kant et tilsvar i objektet for refl eksjonen, dvs verkets form, 
som oppfattes å ha det han kaller en formålstjenlighet uten 
formål, altså en form som oppleves som formålstjenlig på 
grunn av sine komposisjonelle kvaliteter, men som ikke 
har noe formål utover formen i seg selv. I denne intime 
sammenhengen mellom betrakter og verk, i det vi kan 
kalle en gjensidig frihet fra alt utenforliggende, ligger 
grunnlaget for den moderne oppfatning av kunsten som 
fri. I utgangspunktet er ikke dette knyttet til ytringsfrihet 
eller andre samfunnsmessige rettigheter, men til et 
slags kunstens frirom, der kontemplasjonen over 
formen – i seg selv en nøytral størrelse i denne 
forståelsen – foregår som det Kant kaller et fritt spill 
mellom innbilningskrefter og forstand, fritt fordi det 
aldri faller på plass og aldri underlegges et bestemt 
begrep eller nytte. Estetikken skiller seg hos Kant 
slik både fra kunnskapens og etikkens område, der 
begrepsbestemmelse og moralske valg er vesentlig. 

Bevegelse er en effekt av energi; det må energi til for å sette en 
bevegelse i gang. Tar vi utgangspunkt i Kant, vil kunstens energi 
dermed handle om en vedvarende energifl yt, aldri stillestående, men 
begrenset som aktivitet innenfor et lukket rom – et frirom, javisst, 
men lukket fordi spillet aldri når utover seg selv. Samtidskunsten har 
fjernet seg langt fra det kantianske utgangspunktet, både når det 

gjelder oppfatning av kunstverk og betrakterens rolle. Fordi svært 
mange av samtidskunstens ytringer har beveget seg bort fra objekt-
produksjon og over i språklige problemstillinger, sosial relevans og 
annen virkelighetsrelasjon, opplever mange at det vi presenteres for 
ikke er kunst i egentlig forstand. Og riktig nok; innenfor en klassisk 
modernistisk forståelse vil mye av samtidskunstens fremtredelses-
former umulig kunne klassifi seres som kunst. Men sammenhengen 
er der; den kan spores i ulike kunstretningers intenderte brudd med 
sin samtids dominerende kunst, brudd som samtidig markerer en 
kontinuitet ved henvisningen til det de bryter med. Minimalismen på 
1960-tallet er et velegnet eksempel i så måte, fordi den så bevisst 
og uttalt har utgangspunkt i en oppløsning av den tradisjonelle 
forståelsen av hva et kunstverk er og skal være.

Et verk, i klassisk forstand er en komposisjon, og komposisjonen 
består av ulike elementer som underlegges 
en overordnet helhet. Den innfl ytelsesrike 
amerikanske kritikeren og modernisme-
teoretikeren Clement Greenberg forklarte ofte 
et verks kunstneriske vellykkethet ut fra hvilken 
grad kunstverket fremsto som helhetlig eller ikke.10 
Som modernistisk formalist inkluderte han både 
emosjonelt innhold og andre impulser fra livet som 
bestanddeler i kunstverket, verkenes livsenergi. 
Disse måtte strengt underlegges helheten i 
den formale komposisjonen, ellers ble det ikke 
bearbeidede kunstverk, men kitsch og ubehandlet liv. 
Jo sterkere motsetninger, dess sterkere helhetsgrep 
måtte til, og dess sterkere energi ladet verket. 

Minimalistene, som hadde Greenberg som viktig 
referanse og motstander, søkte å oppheve dette ved 
å lage enkle objekter som skulle oppfattes som hele 

uten å bestå av sammensatte enkeltdeler. Disse objektene ble 
plassert i utstillingsrommet på en slik måte at det var opp til den 
enkelte betrakter å “danne komposisjonene” objektene i mellom. 
Komposisjonen eller relasjonen ble fl yttet ut av enkeltverket til 
rommet, det felles oppholdssted for både objekt og betrakter. 
Kunstneren Donald Judd forbandt opphevelsen av komposisjonen til 
en distansering fra den dominerende europeiske fi losofi ske tendens, 

der motstridende elementer løgnaktig faller på plass i en kunstig 
harmoni.11 I tillegg til at vi her har de første installasjonene, kan vi 
se en begynnende vektlegging av det fi losofi ske og konseptuelle 
innholdet i kunsten, noe som blir stadig mer dominerende utover 
siste del av 1900-tallet. Men det vi skal legge merke til i denne tanke-
gangen, er sammenhengen mellom form og innhold. Det som for Judd 
er den formale komposisjonen, representerer det løgnaktige, fordi den 
representerer en villet, men ikke reell, harmoni. Formen forstås altså 
ikke som nøytral slik Kant oppfattet den, men tvert i mot som bærer 
av ideologi.

Minimalismen var bare én av fl ere kunstretninger som fra midten av 
1900-tallet fl yttet grensene fra det autonome verk, hvilende i seg selv, 
til en kunstsituasjon som i til dels økende, til dels varierende grad 
inkluderer både publikum og verden for øvrig. I tillegg blandes de 
ulike kunstgenrene – kunst blir fra nå av det overordnede begrepet, 
ikke typer kunst, som for eksempel maleri eller skulptur. Men den 
samtidige modernistiske kunsten og kunstteorien, med sin sterke 
vektlegging av det autonome kunstverket, var bare ett av utgangs-
punktene. Et annet var de ulike avantegardebevegelser som i tiden 
rundt 1. verdenskrig, søkte å forene kunstpraksis og livspraksis 
med det formål å revolusjonere både kunst og liv.12 Det var i denne 
konteksten Duchamps “Fontene” oppsto.
 
Det betegnende ved både minimalismen og andre realitetsorienterte 
retninger er at de i sine omdefi neringer av kunstbegrepet søker utover 
selve kunstkonteksten. Den utvidelsen av kunstrommet som minimal-
ismen representerer, betyr en inkludering av betrakterens bevegelse 
og aktive bruk av rommet. Vi ser en forfl ytning av energibruk fra 
kunstner til betrakter i fullføringen av verket. Forfl ytningen kan forstås 
som en del av en gjentakende tendens til virkelighetsforankring som 
strategi for å vitalisere og aktualisere kunsten, en strategi som har fått 
store virkninger for kunstuttrykkene gjennom historien. Ved realismen 
rundt 1850 ble hverdagslige motiver stilt opp som alternativ til det 
akademiske maleriets idealiserte og klassiserende motiver. Hundre år 
senere introduserte amerikaneren Jackson Pollock det gestiske maleri. 
Ved å legge lerretet på gulvet og bevege seg rundt det mens han lot 
malingen dryppe inngikk han det han kalte en dialog med maleriet. 
Den fysiske bevegelsen fi kk slik et direkte avtrykk i maleriet, til tider 
direkte spor som hånd- og fotavtrykk. Avantgardebevegelsene på 

Hvilken annen institusjon enn kunsten selv vil påta seg en reflekterende undersøkelse av de sosiale, konvensjonelle og strukturelle relasjonene som for eksempel et måltid innebærer?
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1920-tallet søkte på mange måter å fi nne kunstneriske strategier og 
uttrykk som enten skulle ha en revolusjonær påvirking eller skulle 
gjenspeile det fremtidige idealsamfunn. Den relasjonelle kunsten har 
fl yttet fokus både fra den modernistiske idéen om et estetisk frirom 
og avantgardebevegelsenes foregripelser av sosiale utopier. I stedet 
inviterer kunstnerne betrakterne til å være med på å undersøke ulike 
modeller for å leve bedre i verden her og nå. 

Vitalisering og aktualisering av kunsten er det minst problematiske 
aspektet i forholdet mellom kunst og virkelighet. Det er når kunsten 
griper direkte inn i den offentlige sfæren og provoserer grensene i 
denne, at det virkelig blir utfordrende. Den relasjonelle estetikkens 
vektlegging av dialogbaserte strukturer gir kanskje den hittil beste 
modellen av en type samspill mellom kunst og virkelighet der både 
kunstsfæren og betraktersfæren agerer som likeverdige størrelser. 
Samtidig er det en viss fare for at et relasjonelt perspektiv ender opp 
i tannløse prosjekter der ingenting egentlig problematiseres utover 
relasjonene selv.

Forholdet mellom autonomi og virkelighetsrelasjon innebærer et 
særdeles viktig kunsthistorisk paradoks. Dette paradokset er sterkt 
til stede i dagens kunst og innebærer en samtidig insistering på 
opphevelsen av kunstverkets autonomi – det ser vi i den omfattende 
tendensen til virkelighetsrelasjon – og en like sterk insistering på 
kunsten som autonomt område. Når en betydelig del av dagens kunst 
nærmest er ugjenkjennelig som kunst i tradisjonell forstand, har 
den beveget seg over i noe som overfl adisk sett bare kan skilles fra 
det vi kaller virkeligheten ut fra sin kunstinstitusjonelle status. I den 
forstand har kunsten for lengst brutt ut av den isolasjonen som det 
modernistiske kravet om verkets autonomi uvegerlig måtte føre til, og 
som i alle fall var én av impulsene bak den historiske avantgardens 
tilstrebing av enhet mellom kunst og liv. Samtidig er det åpenbart at 
ingen kunst kan eksistere som kunst og skilles fra alt annet som ikke 
er kunst – uten en form for avgrensning. At en sosial happening rundt 
et måltid suppe kan defi neres som kunst, kan kun forklares ut fra 
kunstens institusjonelle autonomi. I denne sammenhengen kan det 
virke som om kunstens autonomi er sterkere enn noensinne. Dette 
betyr ikke at autonomien nødvendigvis dekker over en innholdsløs 
tomhet. Hvilken annen institusjon enn kunsten selv vil påta seg en 

refl ekterende undersøkelse av de sosiale, konvensjonelle og 
strukturelle relasjonene som for eksempel et måltid innebærer?

Så hvor bringer dette oss? Hvordan løse konfl ikten mellom de 
to viljene, kunstens og samfunnets, når de to kolliderer? Kunst-
historikeren Boel Christensen-Scheel foreslår det hun kaller et 
økologisk perspektiv, som kan ivareta subjektet og uenigheten 
innenfor fellesskapet og relasjonen.13 Selv om hun skriver om en 
type relasjonelle prosjekter som arter seg som konkret sosialt 
eksperiment, er perspektivet brukbart også for andre kunstprosjekter 
som på ulike måter danner forbindelse til virkeligheten. Enkelt-
mennesker og samfunn står i dag overfor utallige
utfordringer som handler om å leve sammen i en 
globalisert verden der motstridende interesser, 
kulturer, ideologier, religioner, livspraksis og 
tradisjoner stadig støter sammen. Samtidskunstens 
utvidelse av kunstbegrepet og inkludering av ”alt” 
som mulig for kunstnerisk behandling resulterer i 
en aksept av det mangetydige og uforutsigbare 
som er beslektet med Kants frie spill, der ingenting 
underlegges et bestemt begrep eller funksjon. Kunst 
kan dermed fungere som arena for utprøving av spørsmål og 
grensesettinger av både individuell, lokal og universell betydning. 

Spørsmålet om noe er kunst eller ikke, fungerer oftere som en 
avsporing enn som en fruktbar tilnærming til dagens kunst. Uansett 
hva som defi neres som kunst, er det opp til hver enkelt av oss å ta 
stilling og åpne opp for de ulike kunstneriske ytringenes betydning 
og berettigelse i møte med våre personlige, moralske og sosiale 
potensialer og begrensninger. Med kantiansk interesseløshet skulle 
vi se bort fra disse perspektivene, men det var betinget av en 
konsentrasjon om form. Med dagens utvidelse av kunstens område 
til å omfatte aktive inngrep i virkeligheten, blir perspektivene uunn-
gåelige, både som begrensning og potensial. En estetisk refl eksjon i 
utvidet forstand krever vilje til å se utover egne grenser. 

Resultatet av de kontinuerlige kunstneriske utprøvinger vil bare 
kunne manifestere seg over tid, enten virkningen vil kunne leses 
kunsthistorisk eller som endringer på personlig eller samfunnsmessig 

nivå. Richard Serras ”Tilted Arc” har kan hende fått mer betydning 
fordi den ble fjernet enn om den hadde blitt stående. Det fysiske 
objektet og kunstverket som sådan er ødelagt, men hendelsen har 
gitt et av kunsthistoriens klareste bilder på forholdet mellom kunst 
og virkelighet i betydning av kunstens relasjon til sted. Jeg har ikke 
selv opplevd verken ”Valborg i Nyksund” eller ”Blind Date”, men 
reagerer umiddelbart både på verkenes problematiske bruk av andre 
mennesker for egne kunstneriske formål og på forsøkene på sensur. 
Jeg klarer ikke å bestemme meg for riktig reaksjonsmåte og ender i 
ambivalens, nærmest som en illustrasjon på den frie bevegelse som 
aldri kan underlegges noen bestemmelse. Jeg kan elske ”Blind Date” 
som fi ksjon og metafor, men at det handler om en virkelig hendelse, 

kan være strevsomt å svelge. Det er åpenbart at en 
kunstners illegale handling i kunstens navn kan få 
rettslige følger, men jeg vegrer meg mot sensur av 
verket. Selv om jeg ikke vet om jeg kommer til å 
oppsøke arbeidet, holder jeg døren på gløtt for 
kunstnerens poetiske smertebearbeidelse, også når 
den er så vidt patetisk som her. 

Når det gjelder Superfl ex’ ”Guarana Power”, dumpet jeg 
tilfeldigvis over det på nettet under research for denne 

artikkelen. Ettersom tiden går, blir dette arbeidet for min del bare 
sterkere, selv om jeg fremdeles ikke er helt sikker på hva det eksakt 
handlet om opprinnelig. Jeg har sjelden sett et arbeid som sier så mye 
gjennom å si så lite. Arbeidet slik det fremstår på nettsidene, viser i 
realiteten til noe som ikke blir vist, og kan det være slik at nettopp her 
ligger det som uforutsett skulle bli dette kunstprosjektets egentlige 
energi, vilje og spesifi kt estetiske berettigelse? De kunstneriske 
virkemidlene som her fremvises via linje på linje av svartsladdet tekst, 
akkompagnert av min vanvittig dårlige og grønnskimrende pc-skjerm 
– et beskjedent tilskudd når det gjelder denne betrakters fullføring 
av verket – gjør maktforhold, global korporativ kapitalisme og sensur 
visuelt synlig på en forunderlig måte som en tekstlig fremstilling eller 
til og med aksjonen selv ikke kunne oppnå. Ved den taust talende 
fremvisning av sensuren blir verket på en forunderlig måte både sant 
og vakkert. Det er blitt kunst i mer enn institusjonell forstand.
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modolenim dolobor sed ercidunt am, summy nostie dit alit wis nullam 
vel ut dolor alismod mod elestio odip ea corem venisim ipsuscing exerit 
am adigna feuguerit lut nos dip ea accum aliqui tat alit, quis nis ex 
erosto commolum dolorpe rcipit ea adit luptat nullaoreet er ing et prat. 
Ut nulput ut prat exerilit vel iurem iurer sit deliquis nit alisl incip euisi.
Orevivervis ma, quam, quam quem vidiis mandeescid iam que dem 
sussena, convemus; es conlos nost verehem rehebus ac iamdiem. Rum 
tera? quo eni se ommo ellaturatum centilis, casdaccipio con tervivas 
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derissuam aucivaginte, nequonfi t, tebusatem fac rei perem pulicia pero 
hocut aurox mena patum tus ma, omnit videt prem patimihilis, mei in 
dius cribunum horum inat grachicaedo, oris aus ta, corehenat fuit.

Sum orbit, ne prorum demus, ubliam omplium ublis, moerit? P. Fui-
tiendacit omnihil confi rius vivitandin se me tam peruniqui puli faciese 
rionununt conius; C. Ximis cla publi ium amdi ponsulus ca re tum serris; 
nondem fat perenam sesta, Ti. Fecumus, que inimmo tilius, quod consul 
tem tabus, publis, simantimur unum te hent, patus in inerfec erriam 
fue tenteris pubisquit L. Pes sid re nequas hostrit grae auribus audamdi 
cullabem aucturnum pestem etid sa noximus egilius locchus, spiem nos 
ade igili intilis; et ponsulicis. Vivest? Deese, vis; nicatustorum iur ublii 
publicidium in serdit it, conos inum nonferi ortem, nihilin temules, nica; 
inpridenatam inum iam acteridetia quo untebus centem quo con teris 
vignos atilinatelis in ia renatrem nons con dieniter adem sere nostam 
inat, ces, simpoen terescivemur poenimi usseriam et fecerid epopor imis 
con turorte culturberum omnis. Es? Ahalariste, idet L. Etraes strus. Fuid 
denica ne neri.
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De siste årene har problemet som det stadig økende utslipp av 
klimagasser gir vår klode, opptatt meg. Vi har den velsignede energien 
fra solen i rikt monn, slik vi alltid har hatt den. Men koldioksid, godt 
hjulpet av metan, nitrøse gasser og et par andre gasser som vårt 
industrialiserte forbrukersamfunn slipper ut i atmosfæren, sørger for at 
den hårfi ne balansen mellom den energien solen gir oss og den energi 
jorden sender tilbake i verdensrommet er forstyrret. Klimagassene 
holder mer energi tilbake enn før og jorden blir varmere. 

Dette har dramatiske konsekvenser. Det er gitt tallrike beskrivelser av 
hvilke konsekvenser en gjennomsnittlig temperaturstigning på jorden 
på to eller tre grader Celsius kan ha. Mer storm, isen på polhavet 
som smelter, havet som får større surhetsgrad fordi det absorberer 
mer koldioksid enn før og mer av både tørke og oversvømmelser, er 
resultater som vi allerede har registrert de siste tiårene. Jeg tviler ikke 
på klimaforskernes troverdighet når de sier at vi vil se enda mer av 
dette i årene som kommer. Om vi ikke får redusert utslippene drastisk 
i løpet av de nærmeste tiårene risikerer vi en klimakatastrofe i løpet 
av neste 100-års periode.  

Dersom vi fortsetter med samme forbruk og samme teknologi 
innenfor energi- og industriproduksjon og innenfor transport som 
i dag, vil gjennomsnittstemperaturen på vår klode kanskje være seks 
grader Celsius høyere enn i dag ved slutten av dette århundret, med 
et klima som kan være ubeboelig i store deler av verden. En slik 
utvikling må forhindres. Det er et ansvar vi har overfor oss selv og våre 
etterkommere. I fellesskap må alle verdens land og folk fi nne en måte 
å redusere klimagassutslippene på. Det må tas et felles løft. Om 
ikke alle er med hjelper det lite om noen anstrenger seg.

Hva har så dette med kunst å gjøre? Jeg er selv som barn å betrakte i 
kunstens verden og måtte streve med å holde romantikken, realismen 
og naturalismen fra hverandre da jeg en gang for svært lenge siden 
var elev ved det som den gang het ”gymnaset”. Men gjennom de 
mange ”ismer” i kunsten har det alltid vært en diskusjon om kunstens 

plass i samfunnet. Skal den tjene et formål, skal den være nyttig? 
Dette dilemmaet kom greit til syne på ”Krysskonferansen”, som ble 
arrangert av ”Statsbygg” på Parkteatret i Oslo i november i 2007. 
Ja, sa billedkunstneren Ane Hjort Guttu, når hun skulle svare på om 
kunsten bare var til for kunstens skyld. Nei, sa stipendiat Erling Dokk 
Holm ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo. Han mente tvert imot 
at kunsten har en sosial dimensjon. 

Uansett syn har kunsten hatt sterk innfl ytelse på samfunnsutviklingen. 
Den har formådd å sette lys på forhold i samfunnet som andre ikke 
så eller ikke ønsket å se. Det er vel ikke tvil om at Jonas Lie med 
romanen Livsslaven og Christian Krogh med sine bilder av Albertine 
var med å forme samfunnsutviklingen, bare ved å rette blikket mot og 
tegne et bilde av forhold i samfunnet slik de så det.

Også i dag er kunstnere i vekslende grad opptatt av samfunnet 
og samfunnsutviklingen. Det er ikke lenge mellom hver gang vi ser 
kunstnere som gjennom sin kunst gir uttrykk for sin negative 
holdning til det ”bruk og kast”-samfunnet vi lever i, for den rike 
verdens overfl od i forhold til den fattige del av verden og for den 
moderne levemåtes trussel mot naturmiljøet. Klimatrusselen, en 
direkte følge av det stadig økende utslipp av klimagasser, er etter min 
oppfatning i dag den alt overskyggende trussel mot både naturmiljø 
og framtidige generasjoner. Det bør være en utfordring for kunstnere 
som er urolig for vår framtid.

Men verden synes, og er, i dag mer 
kompleks enn i Jonas Lies og Christian 
Kroghs dager. Da var verden enda liten. 
Utviklingslandene var langt borte. For 
hundre år tilbake hadde kunstnere nok 
med å rette blikket mot urettferdige, 
sosiale forhold i sitt samfunn på sin 
tid. De kunne gjøre det uten å tenke 
på underutviklede land og framtidige 

generasjoner. De hadde ikke noe inngrep med dem og deres gjøren og 
laden hadde liten innvirkning på andre enn det samfunn de selv levde 
i. Det ble enkelt å tegne et skarpt bilde av dypt urettferdige samfunns-
forhold.

Den komplekse verden vi nå lever i gjør oppgaven vanskeligere for 
en kunstner. Det som synes rettferdig og fair fra ett ståsted kan bli 
betraktet som dypt urettferdig fra en annen vinkel. Overgripere og 
utsatte for overgrep skifter plass avhengig av sak og situasjon. Dette 
gjelder i særlig grad det tema vi har foran oss, klimatrusselen. Min 
rolle som teknolog og naturviter blir å tegne et nøkternt bilde av 
situasjonen slik den fortoner seg for meg. Så blir det opp til kunst-
neren å se om dette er en situasjon han vil sette sitt lys på.

Hvem skal vi ta hensyn til?
Klimatrusselen er ikke umiddelbar. Vi vil antakelig kunne leve i enda 
noen tiår som nå. Klimaet de første tjue årene er i alle fall bestemt 
av fortidens levemåte og uansett hva vi gjør i dag har det liten 
virkning. Den tilveksten av klimagasser som 200 års industrialisering 
har gitt forsvinner ikke av seg selv. Det kan ta 100 år for naturen å 
absorbere den. Det har den skremmende konklusjon at vi har ingen 
eller liten innfl ytelse på klimaet i de nærmeste tiårene. Det er tidsrom 
som spenner over den økonomiske levetiden for alt som installeres 
og bygges: alt slags utstyr og kjøretøy, energianlegg, industrier og 
bygninger. De som lever om 100 år, noen av våre barn og mange av 
våre barnebarn, og som må leve under klima vi er ansvarlig for, lever 
utenfor den tidshorisont vi som moderne mennesker, som effektive 
økonomiske planleggere, tar hensyn til. 

Heldigvis har deler av verdenssamfunnet innsett at vi må sørge for at 
natur og framtidige generasjoner må sikres et klima som er til å leve 
med uansett hva det vil koste. Det er selve grunnlaget for at Kyoto-
protokollen ble framforhandlet i 1997. Den hadde en trang fødsel. 
De rike landene, de med størst utslipp, godtok at de reduserte sine 

KUNST OG KLIMAKRISE
Tekst: Inge Johansen
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klimagassutslipp med gjennomsnittlig fem prosent til fordel for 
framtidige generasjoner. Det var et lite offer og ikke stort nok for å 
redde et klima som er levelig for framtidens generasjoner. Virkningen 
av avtalen ble ytterligere redusert ved at USA senere nektet å skrive 
under på den. Utviklingslandene ville heller ikke begrense sine utslipp. 
Vi trenger energi for å komme på høyden med de rike landene, var 
deres argument. Vår energiutbygging gir utslipp, men de er enda små 
i forhold til de rike lands utslipp. Det er de rike landene med størst 
utslipp som må redusere sine utslipp først.

Det er uhyre viktig at verdenssamfunnet i økende grad synes å ville 
ta med framtidige generasjoner som en ”forhandlingspartner” i 
fordelingen av byrder og fordeler når det kommer til spørsmålet om 
å redusere klimagassutslippet. Men vi er ikke kommet langt. Klima-
forskerne sier at vi må ned på ca ti prosent av dagens nivå om vi skal 
være rimelig sikker på et levelig klima om 100 år. Gjennomsnittlig 
utslipp per person verden over er i dag ca 6,5 tonn per år. Dette må 
altså ned til 0,65 tonn per person og år. Norges utslipp er i dag 
12 tonn per person per år. Et klimagassutslipp på 0,65 tonn er noe 
vi bruker opp på en kjørelengde på 5000 km med en ganske 
bensingjerrig bil. Vi innser at dagens samfunn og nåværende 
teknologi ikke greier å få til en slik reduksjon. Men den 
utfordringen har vi, og vi må greie den i løpet av noen tiår. 

Vi er altså bare kommet et lite stykke på veg til 
erkjennelsen av at hensyn må tas til natur og framtidige 
generasjoner. Reduksjonen på fem prosent utslipp, som 
Kyoto-protokollen foreskriver for den rike verden, er 
et svært lite skritt henimot de nitti prosents reduksjon 
som er påkrevd for hele kloden. Det er de siste 
generasjoners levemåte i den rike del av verden som 
har gjort denne drastiske reduksjonen nødvendig. 
Det har gitt denne generasjonen et formynder-
ansvar for de som kommer etter oss. 

Ovenfor har vi brakt en tredje part inn i 
spørsmålet om fordeling av goder og ulemper 
som følger med klimagassutslipp og energi-
bruk. Vi må også forholde oss til den fattige 

del av verden. De har i liten grad det gode som Norge og andre rike 
land tar som en selvfølge, en sikker strømforsyning som sørger for 
at alt fungerer: heiser, trafi kk- og gatelys, fabrikkanlegg, komfyrer, 
kjøleskap, vaskemaskiner, varmepumper etc. I India har under 
halvparten av befolkningen strøm til huset sitt til tross for sin store 
økonomiske framgang. Nå ønsker også de alle de goder vi har. Det 
kan vi neppe argumentere mot. 

Om verden som helhet skulle leve som den rike del av verden vil 
det nåværende økonomiske og teknologiske system øke klimagass-
utslippene drastisk og gjøre klimasituasjonen desto verre for de 
generasjonene som kommer etter oss. Nettopp det er nå i ferd 
med å skje. Vi må fi nne en måte å fordele byrder og goder mellom 
rike og fattige land og mellom oss som lever i dag med de som 
kommer etter oss. Det er utfordringen.

Hvordan skal vi få redusert utslippene?
Teoretisk kan vi se for oss en enkel løsning. La oss introdusere tekno-
logi som beholder dagens goder, men som ikke slipper ut klimagasser. 

Vi kan se for oss en slik teknologi. Deler av en slik teknologi er 
allerede utviklet og kan kjøpes. Mye er enda på 

forsøksstadiet, men en kan med relativ 
stor sikkerhet si at den kan utvikles 
om det gis ressurser til det. Men slik 

teknologi vil oftest være dyrere enn den 
som gir klimagassutslipp. Det gjelder 

energisystemer, industriproduksjon og 
transportsystemer. 

Det fi nnes teoretisk sett en enkel løsning på å 
fremme slik utslippsfri teknologi. La oss legge 

en felles avgift, en skatt, på alle klimagass-
utslipp verden over, slik at det blir billigere med 

energianlegg, industrianlegg, transportsystemer 
etc. uten klimagassutslipp enn med tilsvarende 

anlegg med slike utslipp. Da ville bedrifter, institu-
sjoner og enkeltpersoner velge den billigste løsning, 

det vil si anlegg der en slapp å betale skatt. 
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Denne enkle løsningen synes utopisk fordi det fratar det enkelte land 
frihet. Hva ville Norge og nordmenn si om vi skulle underlegge oss et 
internasjonalt avgiftssystem på store deler av vårt forbruk, fra strøm til 
industrivarer og bensin og diesel. Mer enn en ville skrike opp om tap 
av ”selvråderett”.

En annen løsning er at hvert land forplikter seg til å begrense sitt 
klimagassutslipp til et avtalt nivå. Da er det landets myndigheter 
som har ansvaret for å begrense utslippet innenfor sine grenser og 
har frihet til å bruke de midler som landet fi nner akseptabelt. For 
min del mener jeg at landets utslippsnivå skal bestemmes av landets 
innbyggertall. Hver person på denne klode bør ha rett til det samme 
klimagassutslipp. Klimagassutslippet er avgjørende viktig når det 
gjelder å sørge for livsviktige goder og denne mangelvare bør deles 
likt med alle.

Men denne løsningen befrir oss ikke fra det grunnleggende problemet. 
Teknologier og virksomheter som gir klimagassutslipp må bli dyrere. 
Problemet blir bare overført til det enkelte land. Internasjonale 
anstrengelser for å gjøre systemet effektivt kan imidlertid introduseres 
ved at det gis anledning til å handle med utslippsrettigheter, slik det er 
gjort i Kyoto-protokollen. 

Det hadde vært behagelig å stoppe en artikkel som denne med de 
generelle utsagnene ovenfor. Men vi kommer ikke utenom å spørre 
om hvordan vi konkret kan greie å få ned utslippene. Med dagens 
teknologiske innsikt og en horisont på de nærmeste tiårene er det 
fi re veier å gå: 

• Vi kan spare og minske forbruket. 
Økte priser vil i noen grad sørge   for det

• Vi kan fange den dominerende klimagassen CO2 og lagre den i 
undergrunnen

• Vi kan bruke mer fornybar energi (vann, vind og sol)

• Vi kan bruke kjernekraft 

På den internasjonale arena bør alle disse brukes. Det fi ns ingen enkel 
”fi ks” som løser problemet. Norge må for sin del vurdere hva som er 
best med våre forutsetninger. La oss se på de utfordringene hver av 
disse gir.

Sparing og lavere forbruk
Vi kan se leserinnlegg i mange aviser som mener at hver og en bør 
kunne redusere sitt forbruk og sitt klimagassutslipp ganske drastisk 
Det vil også bli helt nødvendig at vi som enkeltmennesker må redusere 
visse typer forbruk og spørre etter klimagassutslippet knyttet til de 
varene, leilighetene og bilene vi kjøper. En 
oppmuntring til reduksjon av forbruket 
vil høyere priser sørge for. Men vi må 
også forlange at myndighetene hjelper 
oss ved å kreve at produsenter og selgere 
deklarerer klimagassutslippene på sine 
produkter.
. 
Men stopp litt, vil mange si. Trenger ikke den 
travle yrkeskvinne eller mann, med barn som 
skal i barnehagen, bilbruk til en rimelig pris? 
Er det riktig at de med lang arbeidsveg uten 
bussforbindelse, skal betale i dyre dommer for å 
komme på jobb? Og hva med eldre mennesker på 
minstepensjon i dårlig isolerte hus med strøm som 
eneste oppvarmingskilde? Disse tingene må løses 
best mulig, men det vil måtte svi for alle om 
sparingen skal bli effektiv. Det er dyrere utslipp 
som må til om vi skal greie å spare. Dessuten er 
dyrere klimagass-utslipp forutsetningen for at 
utslippsfri teknologi skal være lønnsom.

CO2 fangst og lagring
I global sammenheng er dette den sentrale teknologien som kan 
sørge for henimot utslippsfrie energianlegg og industriproduksjon. 
I dag produseres mer enn halvparten av verdens strømforsyning 
med kullkraft eller annet fossilt brensel. Produksjonen av en viktig 
vare som sement står alene for fem prosent av klodens CO2 utslipp. 
Selv med meget optimistiske anslag for hvordan kull kan erstattes 
med kjernekraft og fornybar energi blir kullkraft den dominerende 
energikilde i fl ere tiår framover. Da fi ns det ingen andre muligheter 
enn å fange CO2-en den genererer og lagre den i undergrunnen. 
Det blir en stor oppgave for geologer å fi nne sikre lagringsplasser.

Treng
er ik

ke 

den t
ravle

 

yrkes
kvinn

e 

eller
 mann

, 

med b
arn 

som s
kal i

 

barne
hgen,

 

bilbr
uk ti

l 

en ri
melig

 

pris?

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

15



14



Denne måten å redusere utslippet på i bestående og nye anlegg må 
vi regne med blir så vanlig at det vil bestemme merkostnaden på 
utslippsfri teknologi. Sammenlignet med konvensjonell kullkraft 
regner ekspertene med at kostnaden vil øke med rundt 20 øre/kWh 
når teknologien er ferdig utviklet. Denne teknologien vil altså være 
lønnsom så snart prisen på klimagassutslippet fra en kilowattime er 
lik eller høyere enn 20 øre. Med vanlig virkningsgrad ved kullkraft-
verk vil det svare til en pris på klimagassutslipp på rundt 200 kr/tonn. 
Med denne prisen vil alle fornybare energikilder være lønnsomme 
dersom de kan greie kostnader som ligger under 20 øre/kWh over 
konvensjonell kullkraft.

Fornybare energikilder
Derved er vi over på vann, vind og sol. Norge er en vannkraftnasjon 
og har i vekslende grad vært stolt og noen ganger litt beskjemmet 
over det. Har ikke vannkraften delvis ødelagt vårt landskap og truet 
det biologiske mangfold? Jeg skal ikke ta opp noen vannkraftdebatt, 
men må konstatere at vannkraften er blitt en mektig inntektskilde 
for landet vårt og blir det enda mer i årene som kommer. Kyoto-
protokollen og vårt samarbeid om strømlevering med nordiske og 
europeiske land har sørget for at prisen på vannkraften, fri for 
klimagassutslipp, gir skyhøy fortjeneste. Der andre land må betale 
20 øre/kWh ekstra for fangst og lagring av klimagasser, eller for 
utslippet, slipper vi denne kostnaden. Men markedet betaler oss 
den høye prisen for strømmen.

I dag er vindkraft et diskusjonstema. Det er også de kraftlinjer 
som skal transportere energi fra vindkraft, vannkraft og gasskraft til 
forbrukerne og som skjærer seg gjennom natur som vi ønsker å holde 
urørt. Vindkraft som skulle være en attraktiv fornybar energi som 
skulle redusere klimagassutslipp er blitt en trussel mot naturmiljøet. 
Kan vi ofre vakre fjordutsikter for litt inntekt og for et lite bidrag 
til et framtidig levelig klima? Det er en problemstilling mange 
kystkommuner står overfor.

Kjernekraft
Vi kan ikke hoppe over kjernekraften i en artikkel som denne. Den 
har sine kjente problemer, men den gir utslippsfri energi. Noen land, 
slik som Frankrike, mener at kjernekraften er et viktig ledd i å løse 
verdens klimakrise. Tyskland, på den annen side, mener at de mange 

problematiske sider ved kjernekraften er for store. Vi må fi nne andre 
måter å løse klimakrisen på og satser tungt på vindkraft og solkraft.

Noen argumenterer for at Norge skal ta kjernekraft i bruk. Jeg tror 
ikke det har noe for seg selv om jeg tror at kjernekraft bør spille en 
viktig rolle internasjonalt. Norge har mange naturressurser å utvikle, 
vannkraft, vindkraft både langs kysten og til havs som vil kreve vår 
kompetanse og kapital. Dessuten bør vi bidra for fullt til å utvikle 
teknologi som fanger og lagrer CO2. Som storeksportør av olje og 
gass er det noe vi skylder verden.

Tilbake til kunsten
Kan det bli kunst av dette? For eksperten, som jeg i noen grad kan 
kalle meg, er saken kompleks. Vi ser et problem som verden må fi nne 
en løsning på i løpet av de to første tiårene om vi skal ha håp om 
redde et levelig klima for våre nære etterkommere. Det krever en 
kollektiv forståelse av saken innad i det enkelte land og over lande-
grensene. Det krever samarbeid som må resultere i internasjonale 
avtaler som legger tak på hvert lands utslipp. Det krever også kostbar 
teknologiutvikling som de internasjonale avtalene gir marked for.

En begrensning av utslippene lar seg heller ikke løse 
uten hvert land og hver borger er delaktig. Det vil 
koste i form av lavere forbruk, dyrere varer og 
kanskje teknologi som vi i utgangspunktet 
ikke liker.

Kan kunstneren med sitt skarpe blikk greie å 
fange de vesentlige fasetter i den utfordringen 
og trusselen vi står overfor? 

Svanhild Frette 6 år
M

ilena M
arie Jansen 7 år

Tobias O
snes Joahnnesen 6 år

M
ari W

iig Hovda 4 år
Ingri Bjordal 6 år

batteri +/-

sol

vind

vann

saft

varme

kraft

liv

sol

lampe

hode

bein

steikepanne 

hus

kjøleskap

radio

strøm

lys

vann

energikampen

vind

snøstorm

vifte

fl y

Kan det 
bli kunst 
av dette?

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

17

5
+
1

H
v
a
 
e
r
 
e
n
e
r
g
i
 
f
o
r
 
d
e
g
?



SUPERFLEX
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FREE SHOP
Any merchandise the customer will purchase is free. Free shop takes place occasionally.
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20 BODIL SUND

Et bilde til her?



I det øyeblikket mennesket kjem til verda, er det i sin eigen rytme, 
hjarteslag. Deretter kjem døgnrytme, årstider, livsfaser og val av 
livsmønster. Grunnprinsippet i all mønsterdanning er gjentaking og 
variasjoner over gitte tema. I eit hekla sengeteppe gjentek ei form seg 
heilt likt heilt til det er stort nok til å dekke senga. Mennesket liker 
mønster, det er noko vakkert, klassisk og forutseieleg trygt i denne 
totale orden som rår. Men ønsker me at dagane me lever skal vere 
slik? Me trakter alle etter ei meiningsfull livskjensle, ei innfl økt 
oppgåve med utallige løysingar. Alt som lever har energifl yt, noko 
kan mennesket styre sjølv. Det kan synast slik at mennesket treng 
variasjon og arenaer til å utfolde seg på, noko som styrker 
sjølvkjensla. Slik eg ser det, er håndverk ein slik arena.

Håndverk er arbeid, men samstundes ei mental kvile, ei stille stund. 
Menneska har alltid prega sine omgivnader i stort og smått, alt etter 
dei behova som rådde. Det er noko djupt i mennesket å ville skape 
vakre ting, sjølv om livet kunne vere både hardt og fattigsleg. Aldri har 
det vorte skapt så mye vakkert som i dei tidene folk hadde dårleg råd 
og harde liv. Vakre ting med mye omsorg i, tru, håp, lys og kvile!
Ein gong spurde eg farmora mi kvifor ho alltid hekla. Aldri eit øyeblikk 
var ho i ro utan dette tynne, fi ne garnet og heklenåla.– og blondete 
kvite mønstre.
«Det er fordi at då tenkjer eg så godt», var svaret.

Mi farmor kunne brodere, spøte, veve, bøte og hekle. Mi mor kunne 
spøte og brodere. Eg kan spøte, brodere og hekle litt, men manglar 
tolmodet som må til for å kunne lage slike ting. Døtrene mine kan 
ingenting av dette, sjølvsagt kan dei andre ting. Håndverket er nesten 
ein døyande syssel, kven har vel tid til å sitte på baken i timevis?

Kva vil dette gjere med mennesket? Korleis vil det gå når me ikkje 
lenger kan gjere noko som går seint? Kva mister me når me ikkje 
lenger preger vår omgivnad med eigne hender? Kor kan me hente inn 

den mentale energien me treng, når alt praktisk arbeid går på skinner, 
når alle fritidssysler kjem utanfrå? Kva har den noverande generasjon 
mista i fl immeret frå facebook? Kva skjer med mennesket si identitets-
kjensle når det berre konsumerer og ikkje produserer med hendene? 
Kva vil komme i staden for håndverket? Kva er behova i vår tid for 
å fi nne variasjon og meiningsfulle livsmønstre? Korleis kan me fi nne 
økologisk påfyll for sjelene?

“Stille energi/still energy” er eit vemodig verk som set i fokus 
vår håndverkstradisjon og alt den fører med seg av fredeleg og 
generøs overlevering mellom folkeslag og generasjonar. Sjølv står 
eg på tuftene av denne tradisjonen og prøver å skape meg eit uttrykk 
for mi eiga livskjensle ved å bygge videre på den. Eg forandrer, bryt 
monotonien i det, og liker å meske meg med spanske løysningar og 
ville innfall.

“Stille energi/still energy” er eit generasjonsprosjekt. Utgangspunktet 
var ein hekla kaffi duk som mi farmor har hekla til meg. Teppet eg har 
sydd er min måte å entre same rommet som farmor mi var i då ho 
tenkte godt. Helga-Maria Sulen Sund, som er dottera mi, set 
søkelyset på same tema, tekstilt håndverk, ut ifrå sitt medium 
som er fi lm/animasjon. Me hadde lyst til å skape noko saman, eg 
leiker meg med å bygge 3-dimensjonale tekstile mønstre, ho leiker 
seg med lys, sakte rørsler, kjende og kjære allemannseigde 
ornamenter.

Energi er kraft, men ikkje berre vannkraft, atomkraft, solenergi eller 
vindkraft. Energi er og å kunne ha eit overskot i livet, noe ein lyt ha 
for å makte å forandre og utvikle seg, ha eit slags indre driv. Kan 
verket “Stille energi/still energy” gi ei kjensle av meditativ ettertanke 
og ro til nokon – ei uventa kvile som ansporer – har det vore arbeidet 
verd.

STILLE ENERGI/STILL ENERGY
Tekst: Bodil Sund

Energi er kraft, men ikkje 

berre vannkraft, atomkraft, 

solenergi eller vindkraft. 

Energi er og å kunne ha eit 

overskot i livet, noe 
ein lyt ha for å makte å 

utvikle seg, ha eit slags 

indre driv.
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TRIMADONNA

Line Lønning 16 år
Helge Kallevik 16 år

Ingerid Hustvedt 16 år
Iver Botn 8 år

Ingrid Haraldseid Breitve 10 år

brann

vind

kulde

regn

eksplosjon

ild

vind

sol

vann

strøm

eletrisitet

solpanel

kroppen

sol

vinden

biler som kjører

sterke damer/menn

frukt

sport

vann og melk

lyn

piller

solen

lys

ernæring

Når maskinene i større og større grad overtar kroppsarbeidet får 
samfunnet et dobbelt problem; økt arbeidsløshet og større fysisk  
forfall. Helsestudioet er spesaldesignet for å holde det moderne 
mennesket i form. Her dyrker man det idealiserte kroppsbildet, 
beskyttet fra vær og vind, med storskjermer, treningsprogrammer, 
solsenger og vår tids krav til komfort. Helsestudioet er på mange 
måter blitt katedralen for kroppsdyrking. Her fi nnes trimapparater 
som alle er spesialdesignet for å øke muskelmasse, styrke 
kondisjonen og forbruke energi. 

Apparatene simulerer kroppsarbeid. Men energien som produseres 
har ikke lenger noen praktisk nytteverdi utover å holde kroppen i 
form. 

Ved å tenke gjenbruk av denne energien kan man som deltager 
trimme og samtidig drive fram en kunstopplevelse. Slik vil denne i 
manges øyne meningsløse formen for fysisk aktivitetet kunne både 
gis en nyttig og en åndelig dimensjon. Vi forestiller oss at helse-
studier i framtiden kan drive små kraftverk og på den måten forsyne 
oss med strøm. På denne måten vil helsestudioenes ressurs sløseri 
snus til noe miljøvennlig og energi besparende, hvor energien i siste 
ledd går tilbake til forbrukerne.  

Madonnaen i Smeasundet
I katolsk og ortodoks tro hylles Maria som helgen, og gis den mest 
framtredende plass blant alle helgener. Madonna eller jomfru Maria 
med jesusbarnet på armen er en helgen som gir trøst, styrke og 

beskyttelse. I katolske land fi nner man fi gurasjoner av madonna på 
gatehjørner, i frontvinduet på transportkjøretøyer, i skråningen ved 
en farlig veistrekning. En lysende madonna i Smeasundet  kan på 
samme måte gi signal om beskyttelse for passerende båttrafi kk.

Verket Trimadonna er en realiseringen av ideen om en menneske-
drevet energiskulptur som på samme tid kan stille etiske, energi-
politiske og kulturhistoriske spørsmål.

 

Tekst: Jannicke Lie, Gisle Harr, Anders B. Wittusen
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HUSLY II

Bolig for livet
Vigdis Haugtrø og Jan deGier er kunstnerlig ansvarlige for 
utførelsen av prosjektet, og har lagt vekt på å være 100% tilstede 
under planlegging så vel som praktisk gjennomføring. “Husly” er 
deres reelle utforskning av endel viktige problemstillinger rundt det 
helt basale i det å bygge, det å bo, og det å leve i dagens Norge. 
“Husly” representerer dermed med sitt nærvær, et forslag til en 
annen mulig bo og livsstil enn de fl este kjenner her i landet. Ved 
å kutte ned på levestandard og konformitet, fristilles mer tid til å 
forfølge sine drømmer, personlige aktviteter og mellommenneskelige 
relasjoner.

Men med våre samfunnsstrukturer  tar det tid å skille ekte behov fra 
skapte. Har du varme, – et ildsted, så har du alt du egentlig trenger, 
sier Jan. Alle boliger er bygd opp om et ildsted. Bilder av tipier, jurter 
og langhus streifer minnet. Kan disse boformene, skapt lang tid før 
meglere og boligmarkedenes tid, si noe til nåtidens mennesker om 
hva vi egentlig har behov for i våre boliger?

Vigdis og Jan har, med hjelpere, bygd huset sitt selv. Det er en frihet 
i å være selvhjulpen, selv om det tar tid. Gjennom arbeidet med 
huset, opplever de det vakre i det funksjonelle. De har en direkte 
kontakt med materialene de benytter, og blir kjent med egenskapene 
deres.  Byggematerialenes egenskaper har stor betydning for 
“Husly”-prosjektet. Mye av materiale i “Husly” er gjenvunnet eller 
gratis. Alt materiale skal være godt å bo i, pustende og så naturlig 
som mulig. Jan forteller at før plastrevolusjonen, for ca 70 år siden, 
fantes det kun et 50-talls byggematerialer på markedet. Alle disse 
var naturlige. I dag fi nnes det over 8000. Bare 3000 av disse er 
forsket på i forbindelse med om de er gode eller dårlige for miljøet.

Vigdis sier menneskene er skapt med en enorm kapasitet  og vilje til å 
skape. Det kan være bra å forsøke være mer bevisst hvordan vi faktisk 
bruker skaperevnen, mener hun. Mange nordmenn føler seg sikkert 
fjern fra muligheten til å skape sitt eget liv slik en gjerne ville hatt det. 
Hvordan skal det være mulig i en situasjon med studielån, boliglån, 
barn og full jobb opp til ørene? Dagene, og dermed livet blir fort 
fullpakket med alt det som skal til for å få hjulene til å gå rundt for 
nordmenn fl est. Hva ønsker vi å fylle livet vårt med, og hva fyller vi 
det faktisk med? Finnes det smutthull i strukturene hvor det faktisk 
er mulig å velge annerledes? Jan og Vigdis håper “Husly” kan være 
et innspill ovenfor byutvikling og boligplanlegging til å se behovet, og 
det gode i å legge til rette for mer enn de frie markedskreftene.

I det lange løp handler “Husly” også om å holde fellesskapet ved like. 
Det kan være en god investering å ha fristillt tid til å ta en kopp kaffe 
med naboen, eller andre mennesker en treffer på. Hva vil skje om vi 
får overskudd til å gjøre mere sammen med andre? Kanskje vil vi føle 
mer reelt ansvar ovenfor hverandres liv når vi faktisk er mer tilstede 
for hverandre i hverdagen? Nye og mer meningsfyllte samfunns-
strukturer kan dannes ved å bli bedre kjent med hva folk har behov 
for i sine liv der de er i dag.

I løpet av ganske få år, sett utifra den menneskelige historie, har vi 
i Norden skapt oss selv en situasjon hvor tid er den mest luksuriøse 
gaven for veldig mange.  Tid til å nyte det vi har, tid til å være sammen 
og ikke minst, tid til å tenke.  Vigdis Haugtrø og Jan deGier ønsker 
gjennom “Husly”-prosjektet å minne oss på at det for mange kan 
være aktuelt å vurdere andre muligheter for bolig og livsstil enn de 
som er standard i dag.  

For mer om HUSLY: www.husly.net

Tekst: Anne Helga Henning*

*tidligere publisert i Sorgenfri nr II 2007
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Anne M
argrethe Hettervik 8 år

Am
alie Knutsen 6 år

Andrea Kaland Røthe 10 år
Alexander N. Storesund 6 år

Elida N
edrebø 6 år
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Georadarmåling

- bruke hele eller deler

Blodåre

Høyre hånd

Georadar
måling

Georadarmåling- bruke hele eller deler

Blodåre

Høyre hånd

blodåre

Georadarmåling
- bruke hele eller deler

Blodåre

Høyre hånd

høyre hånd
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SONAR
Tekst: Gunnar Danbolt

Sonar er en by-installasjon i Haugesund – et 21,7 meter langt og 
4,6 meter bredt felt i Torggaten som forbinder Haugesund kirke 
med havnen. Plasseringen er viktig, fordi den knytter sammen to 
fenomener som har betydd mye i byens historie – en lavkirkelig-
orientert kristendom og et rikt og innbringende sildefi ske. Den første, 
som danner den vertikale retningen i byrommet, ga befolkningen 
en meningsfull himmel over livene sine, mens den andre, som 
representerer den horisontale, odysséiske dragningen mot nye 
horisonter, brakte byen rikdom og velstand. Installasjonen vil slik 
befi nne seg mellom børs og katedral. 
           
I dag er ikke lenger kirken en like sentral meningsgivende instans, 
og sildefi sket er nærmest borte (selv om shipping fremdeles er en 
stor næring i byen). Det er denne situasjonen som motiverer 
installasjonen. Den vil i bokstavelig forstand ta pulsen på byen 
og dens befolkning for å kunne stille en diagnose. Slik sett er 
installasjonen et ”undersøkelsesfelt” – et operasjonsdekke av 
varselnett over gategrunnen – et ”sjikt” den undersøkende sonden 
beveger seg over når den gransker feltet mellom gategrunn og 
grunnfjell ned til middel havstandsnivå.
 
På havnesiden av undersøkelsesfeltet står en liten stålcontainer – 
kalt Vokteren – som inneholder et såkalt Himmeleple, mens det 
på kirkesiden av feltet står et laboratorium – en lyddempet 
aluminiumscontainer utstyrt med undersøkelseslamper og et 
platå med et jordspyd som sikrer kontakt med grunnfjellet. 
 
Folk som går gjennom Torggaten kan forholde seg på mange måter 
til installasjonen. Noen vil sikkert bare haste forbi, mens andre vil 
stanse opp og se nærmere på den. De siste blir invitert til å gå inn i 

Laboratoriet for å bli undersøkt. Der inne blir de omsluttet og 
opplyst av 7 sterke lysfl ater. Disse markerer at deltakeren nå er 
forvandlet til et forskningsobjekt. Stående på platået med kontakt 
med grunnfjellet, og med blikket rettet mot himmeleplet og havet, 
vil de ved hjelp av en dopler få målt blodets hastighet og volum i 
høyre arms pulsåre mellom to hjerteslag. 
 
På undersøkelsesfeltet mellom Vokteren og Laboratoriet undersøker 
en georadar grunnen. Radarens data samordnes med måledataene 
fra deltakerens doplermåling. Resultatet av de to undersøkelsene – av 
det som på samme tid befi nner seg under huden og under gatedekket 
– kommer ut i form av et bilde på en button. Denne plasseres over 
betrakterens eget hjerte – opphavet til blodstrømmen.
 
I Laboratoriet befi nner deltakerne seg under et skarpt og overvåkende 
lys med blikket rettet mot Himmeleplet. Det kan gi assosiasjoner til 
Guds øye som i de monoteistiske religionene ser og registrerer alt som 
skjer på jorden, men samtidig forteller dette også at vitenskapen nå 
tilsynelatende har overtatt Guds rolle. Den ser det usynlige, slik Gud 
engang gjorde det. Og det er ingen grunn til å tvile på resultatene 
– de er sanne nok – men man kan naturligvis spørre seg om det 
undersøkende blikket, hvor skarpt det enn er, kan erstatte en Gud 
som ikke bare skuet alt, men også elsket det han så?
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Dette bildet er et forsøk på å la frimerkefragmenter vise glimt fra den 
norske historien, organisert slik at de danner et norsk flagg, og i tillegg 
la i de forskjellige bitenes dynamikk og innhold spille opp mot hverandre.

Utgangspunktet her var et foto og en tegning av et svaberg (fra Ryvarden) 
som jeg gjenskapte med frimerkebiter. På tross av en nesten slavisk 
oppfølging av det opprinnelige motivet åpner collagen for helt andre 
assosiasjoner; natur i oppløsning, søppel etc
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ÈRGON: GRESK; ARBEID Tankegods (noen refleksjoner) 
 
Den tomme flaten virker som katalysator 
og mottaker for energi. Kunstnerens 
oppgave er å prege den og bringe den 
videre til sitt publikum.
  
Kontraster blir først interessante 
når en har funnet et fellestrekk:
 
- som for eksempel at bokstavene i 
energi, genier og gniere er identiske. 
I tillegg til at de er begreper 
som sammen danner et spenningsfylt 
innbyrdes forhold.  

- eller at fri flyt kontra å legge i 
rør har avgjørende betydning for 
energistrømmer på alle plan.

- eller at nyrike Norge på grunn av 
sin rolle som energileverandør har 
blitt både hyperaktiv og ignorant 
i sitt forhold til omverdenen og 
seg selv.

 
For meg er det viktig at teknikken og 
ideen henger nøye sammen og at de skaper 
et særegent uttrykk. Jeg velger ofte 
arbeidskrevende og anderledes metoder 
og materialer for å oppnå et uventet 
resultat, gjerne materialer som er 
tilsynelatende verdiløse, det tilfreds-
stiller alkymisten i meg.

Cam
illa Flatnes Liknes 13 år

Em
elly Kallakodt 6 år

Benjam
in Sandem

o 15 år
Even Lønning 10 år

Tanita Lyngholm
 16 år
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sol
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natur

sport

sol/sommer

Tekst: Stein Magnus Opedal
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Jarnac Frankrike våren 2004

Ann Elin, Flø
rli i Lysefjo

rd 

sommer 2007
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ÅÅÅ – ET DYKK I UNIVERSET – en workshop – et kunstverk

Kunstprosjektet «ÅÅÅ – Et dykk i universet» er formet av en serie 
små workshops.

Workshop-deltakerne skal fi nne eller lage en spesiell bør som kan 
settes på hodet. Så skal de trenes til å spasere på Haugesunds 
vakre broer – først alene så sammen med andre – med børen på 
hodet. De inviteres til å oppleve «solnedganger» på nytt og gjøre 
seg sine egne observasjoner. Deltakerne skal utfordres til å skjerpe 
oppmerksommheten om jordens rotasjonsbevegelser.

Som avslutningsprosjekt skal deltakerne spasere samtidig over 
sundet på Haugesunds vakre broer.

Deltakeres observasjoner vil bli presentert i Agnes Btffn sin 
installasjon «Solstrålen og rommet» på Dynamo08 utstillingen 
i Haugesund Billedgalleri.

Agnes Btffn:
Mitt kunstneriske fokus har over lengre tid konsentrert seg om jordens 
rotasjonsbevegelser og tyngdekraft. Undersøkelsene startet da jeg 
ville se nærmere på billedikonet “Elg i solnedgang”.
Jeg ønsker å dele med andre mine nye erfaringer om emnet og 
inviterer derfor publikum som medskapende gjennom en workshop.
Handlingen – å spasere kollektivt med en gjenstand balanserende på 
hodet på Haugesunds høye broer i det øyeblikket jorden dreier oss 
inn i sin skygge – innholder momenter som kan skape en vellykket 
kunstnerisk erfaring.

Disse momentene er:
• hvordan handlingen belyses. Lysvirkninger som spres på jorden i det 

korte øyeblikket horisonten passerer foran solen.

• handlingen, et levende bilde. Bilder av mennesker som spaserer 
samtidig med en gjenstand balanserende på hodet – en usedvanlig 
handling på denne siden av kloden, en daglig handling på den 
andre.

• handlingens unike karakter når alt klaffer. Hele prosjektet bærer 
en sjørhet i seg fordi dens suksess er avhengig av deltakernes 
ferdigheter og solens nærvær. Når disse elementene er tilstede 
samtidig vil bildet nærme seg det sublime. Når ingenting klaffer, 
vil bildet representere en avspeiling av hvordan vi streber edtter å 
strekke oss mot det sublime.

Anne, Flørli
 i Lysefjord

 sommer 2007

Flørli i Lysefjord sommer 2007

Tekst: Agnès Btffn
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Håvard Ø
stebø 4 år

G
ina Torbergsen 7 år

Endre Aksnes 4 år
Hanne M

arte Jensen 11 år
Jon Egil Haugnes 13 år
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hard
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hestar

bokstavar

“Leningradskaja 
Atomnaja 
Elektrostantsija, 
Sosnovy Bor, 
Russland” * 
foto: 50 x 75 cm
2002

“Ignalinos 
Atomine Elektrine, 
Visaginas, Litauen” **
foto: 50 x 75 cm
2005

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

H A U G E S U N D

32 SIRI HARR STEINVIK

5
+
1

H
v
a
 
e
r
 
e
n
e
r
g
i
 
f
o
r
 
d
e
g
?



KJERNEKRAFT

“Jeg er arkitekten”, sier mannen. Han vipper haka opp fra brystet. 
Jeg trodde han hadde sovna der i skai-setet i hotell Aukstaitijas 
restaurant. “Jeg er arkitekten.” Han har tegna sofaen han sitter i, 
hotellet vi bor på, gatene utafor, husa, gatelyktene med molekylform 
som lyser i årets nest lyseste sommernatt. Han har tegna kirka og 
kirkegården. Der besøkte han i dag gravene til vennene som var gått 
bort etter at Visaginas var ferdigtegna og han fl ytta herfra.

Tidligere arbeid i prosjektet “Kjernekraftverk” inkluderer bl.a. 
video-verkene: 
• “Nuclear Power Plants”, ei samling foto av alle verdens kjerne-

kraftverk vist i alfabetisk rekkefølge med navn og land anført på 
bildet.

• “Is that all there is?” *** et utsnitt fra en fest, bursdagsfesten til en 
turbin ved Ignalina kjernekraftverk som fylte 25 år i 2004.

• “Ignalina mon amour” *** et portrett av byen Visaginas, Litauen, 
som ble bygd for å huse arbeiderne ved Ignalina kjernekraftverk for 
tretti år siden. Nå skal Ignalina dekommisjoneres. Hva skjer med 
den unge byen?

“Ånden i atomet kontrollerer krefter som kan være både byggende og 
ødeleggende. Verden har god grunn til å frykte den destruktive kraften 
i atomet. Den kan fremdeles ødelegge sivilisasjonen og det meste av 
menneskeheten. Så det siste ønsket vårt skulle ganske enkelt være 
at Ånden i atomet i all fremtid forblir vår venn! Det står til oss selv å 
bruke den skatten vi har fått med atomkraften, på den klokest mulige 
måten. Den magiske atomenergien vil snart begynne å arbeide for 
menneskene verden over. Den vil bringe teknikkens velsignelser til de 
mest  avsidesliggende stedene. Den vil gi mer mat og bedre helse til 
oss alle.
.....
Da vil atomet i sannhet bli vår venn!”

“Vår venn atomet”, Walt Disney og Heintz Haber, Tiden Norsk Forlag, 
Oslo, 1958

Prosjektet stilles ut under arbeid: 
Planen er å male bilder av alle verdens kjernekraftverk som offi sielt 
var i drift i 2003 – tilsammen 197 malerier, olje på huntonitt, 
50 x 70 cm 

“Italians have not been able to protect Renaissance art treasures for 
even as long as one thousand years. Egyptians have not been able to 
protect the tombs of the Pharaohs for even as long as four thousand 
years, and some of the graves were looted within centuries. Yet, we in 
this generation have an obligation to protect our nuclear wastes for 
more than ten thousand years – a period longer than recorded history.

... We in the United States have been a nation for only about 200 
years, yet we face the task of storing technetium-99 having a half-life 
of 200,000 years. Given the short span of our experience in handling 
these materials, how can we deal adequately with long-lived radio-
active waste?

Although he may not have intended to do so, J.R.R. Tolkien, in The 
Lord of the Rings, suggested an answer to the riddle of nuclear waste. 
The ring gave mastery over every living creature. But because it 
was created by an evil power, it inevitably corrupted anyone who 
attempted to use it. How should the hobbits, who held the ring, deal 
with it? Erestor articulated the dilemma: “There are but two courses, 
as Glorfi ndel already has declared: to hide the ring forever; or to 
unmake it. But both are beyond our power. Who will read this riddle 
for us?””
“Burying Uncertainty, Risk and the Case Against Geological Disposal 
of Nuclear Waste”, K. S. Schrader-Frechette, University of California 
Press, 1993

*  Takk til Marianne Nygård for assistanse 

**  Takk til Ignas Krunglevicius for assistanse 

***  Et samarbeid med Ignas Krunglevicius

Tekst: Siri Harr Steinvik
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HELENE NIELSEN • JOAKIM LUND
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NO ILLUMINATION

Pop-art inspirert forbudsskilt som bidrar til bevisstgjøring omkring 
problematikken med dagens viktigste debatt: overforbruk av energi 
og klimatrusler.

I et samfunn der tegn og symboler preger hverdagslivet fungerer 
skiltet No Illumination som en paradoksal informasjonskilde. Folk er 
vant til å forstå informasjon og budskap raskt, særlig når det gjelder 
skilt. 

Skiltet No Illumination er komponert med tre elementer: lyspærer 
(symbol for strøm, energikilde), trær (symbol for natur, miljø), og 
et kryss (symbol for forbud). Skiltet tar altså i bruk bruke enkle og 
velkjente symboler som umiddelbart signaliserer bestemte og klare 
budskap. Men ved nærmere ettertanke er budskapet ganske tvetydig. 
Skiltet inneholder ingen entydig mening, men noe som forstyrrer den 
vanlige oppfatningen av tilsvarende informasjonssymboler.

Informasjon, pedagogikk, moralisme, skremselsretorikk og tvil er 
elementer i dagens klimadebatt. Skiltet er åpent for fortolkning, og 
fungerer som et speil for ulike meninger om miljø-problematikken. 
Måten vi leser skiltet på gjenspeiler til en viss grad stillingen vi inntar 
i denne debatten – et syn preget av alvor, avstand, lett ironi eller tvil.

No illumination refl ekterer både Helene Nielsens og Joakim Lunds 
kunstneriske perspektiver. 

Helene Nielsen har lenge jobbet med et billedspråk inspirert av 
pop art, og verkene hennes er ofte preget av en tvetydig atmosfære 
som skaper tvil hos tilskuerne. Det som i første omgang ser enkelt 
ut, er sjelden så enkelt som man tror i utgangspunktet. Tvil åpner 
refl eksjoner om verket. Tvil åpner for leting etter en mening.

Joakim Lund jobber med bearbeidelser av bilder han bruker som 
råmateriale. Han henter bilder fra en kontekst, forandrer dem ved 
bruk av data, og gir dem en ny mening i en ny kontekst. 

www.helenenielsen.com

www.joakimlund.com
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Tekst: Helene Nielsen og Joakim Lund
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Kort om mitt bidrag til Dynamo-Haugesund:

Mitt bidrag til Dynamo-Haugesund er et gruppeprosjekt 
hvor jeg har arbeidet sammen med fi re elever fra Media 
og Kommunikasjonslinjen fra Vardafjell Videregående 
Skole og fi re elever fra studieretning Media fra Skeisvang 
Videregående Skole. Tittelen på gruppeprosjektet er:

TOTALLY, TENDERLY, TRAGICALLY 
– a weeklong love affair with the movies 
– et intensivt video-improvisasjon gruppeprosjekt

Temaet for gruppeprosjektet har, som for resten av 
Dynamo-Haugesund, vært energi. Mediet vi har arbeidet 
med er video og lyd. Gruppeprosjektet har gått ut på 
å utvide det visuelle rommet ved aktivt å benytte lyd 
og redusere mengden av bilder.

Prosessen og dynamikken har vært sentrale i prosjektet. 
Matlaging, idémyldring, prøving, feiling og enda grundi-
gere og bedre feiling har vært andre sentrale punkter.

Resultatet er en video, bestående av fl ere sekvenser 
som til sammen utgjør 7 - 9 minutter, og som blir vist på 
Haugesund Billedgalleri 17. oktober til 9. november. 
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TOTALLY, TENDERLY, TRAGICALLY – a weeklong love affair with the movies
Tekst: Kristen Rønnevik

TILFELLET HAUGESUND
Nå sitter jeg her og skuer utover tiden fremover i Haugesund, og med 
tanker omkring kultur i hodet. Og hvilke muligheter som eksisterer 
i energien av kultur. Og kraften den kan generere dersom denne 
ressursen får rom til å leve, gjære, sprudle og boble.

Omfattende tiltak blir gjort for å få unge utdannende mennesker til 
å fl ytte til Haugesund og distriktet. Som kjent har både Oslo, Bergen 
og de andre større byene i Norge et større og bredere kulturtilbud å 
by på enn Haugesund. Unge utdannende mennesker i byene har fått 
smaken på et rikt og mangfoldig kulturtilbud – noe som det er viktig 
å ta vare på.

Hvilke tiltak er mulige for å skape et bredere kulturtilbud i Haugesund 
gjennom hele året? Hvordan kan kårene for de allerede eksisterende 
kulturinstitusjonene bli bedre? Hvordan kan de ha mulighet til å 
innlosjere et større mangfold av nasjonal og internasjonal kultur?

Næringsliv?
Om livet skal få næring kan det være konstruktivt å opprettholde livet 
i kulturen med mangfoldig føde.

Men hvor viktig er det i bunn og grunn å ha et bredt spekter av 
kulturmangfold i Haugesund? Hvordan er det mulig for både byen 
og distriktets innbyggere å ta godt hånd om de eksisterende og 
kommende kulturressurser? 

Og i hvilken grad anerkjennes kultur som en bærekraftig ressurs for 
byen og distriktet?
 

Så var det litt omkring kunst. Men hva mener jeg med kunst? 
En mulig tilnærmelse: noe som har å gjøre med sanser, bevissthet, 
spørsmål – og spørsmål uten nødvendigvis øyeblikkelige svar. Slik 
jeg ser det ligger både svakheten og styrken ved kunst i at den ofte 
er fl ytende og abstrakt, og den kan iblant være både utfordrende 
og tidkrevende å få et stødig grep om. I mange tilfeller fører det til 
at kunst blir forbigått, og oppmerksomheten plasseres andre steder. 
Styrken ligger i at kunst kan være mangfoldig og ofte tilnærmer seg 
andre fagområder. 

Veldig kort sagt hvordan jeg ser det, er samtidskunst kunst som 
omfavner tendenser i samtiden. Hva skal samtidskunsten gjøre i 
Haugesund? Har den noe her å gjøre?

Muligheter innen kunst og annen kultur ligger på rekke og rad i 
Haugesund. Jeg ser dem godt, men de har akutt behov for samarbeid, 
økonomiske midler, kommunikasjon og vedlikehold med kjærlighet.  
Ellers dør de i løpet av kort tid eller fl ytter til utlandet, noe som vil 
være synd for de kommende generasjoner som da ikke vil få mulighet 
å oppleve dynamisk kultur i sine nære omgivelser.

Og her til slutt, et spørsmål som skues kan;
Hvordan ville det være; å sanse med det tempo en har mulighet 
og kapasitet til å bebo?
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Når mysterietradisjonar omtalar livets djupaste innhald, endar det 
oftast med ein omtale av ein energi, ein kjærleiksenergi, sprungen ut 
av viljen til å gjere kvarandre godt og å stå i det godes teneste.

Meining
Kunstens vesen: å søke meining, samanheng. Og det ein fi nn i 
musikken er ingen defi nisjon, men ein energi. Som seier: Vakn opp, 
du er akseptert, verdifull, viktig, me heng i hop!

Kanskje musikken no spår den åndelege vakninga til vår tidlause, 
vektlause, uendelege identitet?

Spørsmålet ”Kan kunsten forandre verda?” 
defi nert ord for ord baklengs:

A:  Er det ”Verda” forstått som
1) den globale økologiske tilstanden
2) den globale samfunnstilstanden
3) den globale livsinnstillinga
4) livet sett gjennom individets auge
5) eller livsprosessen forandring/vokster/aldring/død    
  (”den globale skulen”)?

B:  Er det ”Forandre” (positivt eller negativt) gjennom å
1) sette i verk klare, fysiske tiltak
2) danne opinion
3) endre individets innstilling
4) eller la forandring skje av seg sjølv?

C:  Er det ”Kunsten” forstått som
1) formspråket sjenerelt (samspel)
2)  den delen av formspråket som har opphavsindividets    
  ry/berømming/luksus som mål (fl ytande grenser her,    
  berre sjølvransaking kan avgjere)
3)  eller den delen av formspråket som har individets/
  kollektivets erkjenning som mål?

D:  Kva eller kven er det som ev. ”Kan”, er det
1)  kunstnaren som menneske
2)  kunsten/kunstnaren som opinionsdannar
3)  eller kunsten/kunstnaren som erkjennar/oppdagar/   
  sannseiar/inspirator?

Mitt svar på hovudspørsmålet er: Ja, kunsten kan forandre verda, føre-
sett merksemd. Og merksemda kan ein bli gjeven eller ein kan erobre 
den gjennom kunsten.

 ”Makt” ligg i forandringsmetodane som kunsten kan bidra med:
1)  Tanketema (kan danne opinion og endre individets    
  innstilling)
2)  Energismitte (den allmennsubjektive dimensjonen)    
  (kan vere inspirator, vekkar)
3)  Skapings-undervisning (jamfør kunstens vesen) 
  (kan påverke voksteren, modninga)

”Avmakt” ligg i hindringane kunsten kan møte:
1)  Manglande offentleg merksemd
2)  Fleirtalets hang til å la merksemda gå på sjølvstyr 
  (andre – til dømes media – får bestemme kva ein 
  skal vere opptatt av)
3)  Fleirtalets hang til å søke tryggleik i det uforanderlege,   
  altså det kjende og kjære

Motspørsmål: Skal kunsten forandre verda? Kva er det eigentleg eg vil 
med kunsten? Svaret ligg igjen i energien, det er den eg vil, den eg vil 
uttrykke, for det er den eg er:
• Livsenergien
• Forandringsenergien
• Modningsenergien
• Meiningsenergien
• Skape-samanheng-energien

Og eg trur at viss alle born får rettleiing i å utfolde sine skapande 
evner for å uttrykke/bevisstgjere sin inste energi til ei kvar tid, då vil 
kunsten verkeleg forandre verda! Dette betyr ein aksept av kvart 
menneske slik det er og dets makt til å skape nytt.

Døme på at kunsten har forandra verda:
1)  Kommunismens fall
2)  Utviklinga av fridomselskande samfunn

For der kunstspråka er verdsette, er nyskaping verdsett. Difor er også 
den frie kunstutfoldinga farleg for makthavarar som vil sikre at eit 
samfunn forblir ufritt.

KJÆRLEIKSENERGIEN
Tekst: Magnar Aam
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”Det er ikke bare 
måten vi lever på.

 Vi lever som en p
arasitt på jorda o

g 

dreper alt det and
re som fins her. V

i må drive en nedr
ustning av samfunn

et, 

bare på den måten 
kan vi fikse dette

. Vi er tross alt 
bare noe som har 

utviklet seg fra j
orda, vi er ikke n

oe bedre enn alt a
nnet levende.”

”Jeg 
vil h

a oss
 

tilba
ke ti

l 

stein
alder

en, d
er 

vi sp
ringe

r run
dt 

nakne
 og e

r ute
n 

stat.
 Det 

er 

ikke 
noe j

eg vi
l 

perso
nlig,

 men 
det 

er ba
re fo

rdi j
eg 

er eg
oisti

sk.”

”Vi kan ikke bli kvitt biler, men vi kan utvikle 

de kollektive kjøretøyene og øke kvaliteten på 

dem. Vi må forbedre kollektivtrafikken, på den 

måten kan vi få redusert bilbruken.”

”Det nytter ikke med 20 flere busser 
om ingen bruker dem.”

”Vi kan ikke stole på instinktet vårt lenger, fordi 
det er så utrolig påvirket av det vi vil. Det er ikke 
naturlig å leve slik vi gjør nå.”

”Nesten al
le burde b

li vegetar
ianere. De

t hadde gj
ort en 

utrolig st
or forskje

ll om vi h
adde fått 

en vegetar
ianer-

revolusjon
, da hadde

 alt vært 
fint. Det 

er ikke su
nt med 

rødt kjøtt
 uansett.” ”Om jeg skal tenke realistisk, så måtte jeg ha vært en terrorist. Det er helt forferdelig, men det kan være miljøvennlig, men så er jeg ekstrem da� Vi må forandre innstillingen vår til livet. Vi må slutte å tenke på å leve for å oppnå suksess og prestisje, men heller som en del av en struktur.”

”Verden, slik som den er nå, 
burde ikke ha eksistert, vi 
burde heller ha gått tilbake 
til småsamfunn og landsbyer, 
en likestilling av verdens-
befolkningen.”

”Jeg er en
ig i at vi

 må gjøre 
endringer,

 

men jeg tr
or ikke de

t kommer t
il å skje 

så drastis
k som du ø

nsker det.
”

”Vi har veldig dårlig tid. Vi er på vei mot the point of no return.”

”Vi har muligens skapt en kata
strofe, men 

det fins en løsning i katastro
fen.”

”Greia er at når folk flest tenker miljøvern så mener de at konsekvensene for oss som mennesker er viktigst, men en frosk som får låret kuttet av føler like mye smerte som om det hadde skjedd med oss.”

”Vi trenger i
kke 

ødelegge det 
vi 

har skapt, ba
re 

forandre det.
”
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IN THE MOOD
Tekst: Birte A. Rolland

”Det er 
umulig 

å stoppe
 klima-

endringe
ne, men 

vi kan r
edusere 

konsekve
nsene.”

”Gandhi klarte å 
få India til å bli 
et fritt land, vi 
trenger flere som 
kan vise at de er 
villige til å dø for 
noe større enn dem 
selv.”

”Poenget er at samfunnet vet alt dette, men de som styrer har mye makt, og personer som har mye makt vil ikke miste den makten. De sier vi må gjøre noe, men det er bare prat. De ønsker ikke forandringer fordi det vil føre til at de mister posisjonen sin.”

”Jeg tror 
vi må 

oppleve de
 katastrof

ale 

konsekvens
ene av 

klimaendri
ngene selv

 

for at det
 skal gå 

opp for os
s.”

”Vi ser klimaendringene, men vi bryr oss mindre fordi vi lever i et samfunn som kan takle konsekvensene.”
”Om det kommer en ny istid om ti år, tenker vi 
bare at vi kan gå på ski til skolen.”

”Om utslippene Norge kommer med forsvinner, vil 

det ikke ha noen stor påvirkning på det globale 

problemet, men vi må kutte for å være et forbild
e 

for andre land.”

”Vi kan se en dokumentar en kveld og tenke: vi må gjøre noe! Men dagen etter er den følelsen borte og vi fortsetter å leve som før.”

”Vi har en komf
ortabel korttid

s-

hukommelse som 
vi har utviklet

 selv.”

”Hadde vi reist ned der klimaendringene virkelig viser igjen, hadde vi blitt mer påvirket og ville ha vært villige til å gjøre mer selv.”

”Enkle råd til folk som vil hjelpe til er: 
stem nei til EU, ta buss, kjøp norske og 
helst lokale produkter og husk på å skru av 
data, lys etc. når du ikke bruker det.”
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Fragmenter fra en debatt mellom ungdommer rundt Dynamos 
hovedtema, energi, i kjelleren på Café Moody 17.9.08.   
Noen var møtt fram spesielt for debatten, andre var tilfeldige 
cafégjester.  En gruppe fra Natur og Ungdom var spesielt invitert.

”Vi har en komf
ortabel korttid

s-

hukommelse som 
vi har utviklet

 selv.”

villige til å dø for 

”Poenget er at samfunnet vet alt 

cafégjester.  En gruppe fra Natur og Ungdom var spesielt invitert.





STEIN – velg, undersøk, plassér og tilbakestill
Kunstpilotene

– prosessbasert utforsking av stein

Stein er nytte, vitenskap og estetisk objekt. Prosjektet stein lar barna 
undersøke og observere. De skal objektivt kartlegge, kunstnerisk 
dokumentereog konseptuelt observere steiner i samspill.

Gjennom en 4-delt prosess har barna valgt en stein, ført sine data om 
denne inn i et kartotek, laget en midlertidig utstilling på skolens- eller 
barnehagens uteområde og til slutt ført steinen tilbake til funnstedet.

Oppgavene er enkle, utfordrende og spennende. Det er barna selv 
som er aktører.

“STEIN” er et brukergenerert prosjekt relatert til Dynamo-Haugesund 08 
sitt tema; ENERGI i et kunstnerisk perspektiv.

I prosjektet “5+1” presenterte barn og unge sine egne tanker, ideer 
og forestillinger om energi. Prosjektet “STEIN” lar barna utforske
et naturmateriale i et vitenskapelig og kulturelt perspektiv.
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DYNAMO-HAUGESUND OG DEMOKRATIETS ÅND
Tekst: Sylvain Berland

Inkludering av kunst i samfunnsdebatten. Tverrfaglig tilnærmelses-
måte. Aktiv deltagelse av skoleelever. Ved først øyekast kan det virke 
som kunstprosjektet Dynamo-Haugesund refl ekterer en rådende 
tendens til å bruke kunst som et verktøy for å styre samfunnets 
mekanismer. Kunst som et kulturelt underholdningstilbud, eller som 
et middel til å skape sosiale bånd.

Men ser vi nærmere på de enkelte verkene og på prosjektets struktur,  
vil vi oppdage at Dynamo også har en annen dimensjon, en dimensjon 
som overgår denne tendensen til å ville temme og redusere kunsten 
til et kulturelt verktøy for samfunnsadministrasjon. Dynamo åpner for 
en refl eksjon rundt kunstens politiske karakter og dens spesielle plass 
i menneskenes liv og handlinger. Med politisk mener jeg ikke først og 
fremst det politiske maktspillet på regjeringsplan, men det stadige 
arbeidet med å stille spørsmål ved oppleste og vedtatte sannheter, 
ved etablerte relasjoner og funksjoner i fellesskapet. Drivkraften bak 
denne holdningen ligger i overbevisningen om at vi alle har lik verdi 
og like rettigheter, og i en uttalt vilje til kritisk etterprøving av den 
rådende praksis.

I denne sammenhengen er moderniteten innen kunsten ikke uten 
tilknytning til demokratiets krav om like rettigheter for alle. Den 
kunstneriske moderniteten kan sies å befi nne seg på kunstens 
”estetiske stadium”, der følsomhet og innlevelse 
blir vektlagt. Den bygger på avskaffelsen av 
det tradisjonelle hierarkiske systemet hvor 
et kunstverks kvalitet og verdi ble defi nert 
ut fra en klassifi sering av genre, situasjoner 
og uttrykksformer. Gjennom det humanistiske, 
sekulariserte og egalitære verdenssynet som har 
preget moderniteten, skulle det konservative og 
faste hierarkiske systemet avskaffes. Den estetiske 
revolusjonen som begynte for to hundre år siden 
handler først og fremst om et ønske om potensiell 
likeverd for kunstneriske uttrykksmidler. Det er en 

hyllest av uttrykkskvalitetene ved de små detaljene i hverdagslivet, av 
det ubetydelige og det banale. 

Denne åpningen mot hverdagslivet og det banale fi kk innpass i 
den moderne kunsthistorien gjennom en stadig utvidelse av de 
kunstneriske mulighetene, oppnådd ved inkluderingen av elementer, 
materialer og handlinger fra det vanlige livet. Realisme hos Courbet, 
hylling av det moderne og urbane livet hos Baudelaire, collage av 
avisutklipp hos Picasso, readymades av Marcel Duchamp, bruk av 
industriell maling for Jackson Pollock, performance og happenings 
med Allan Kaprow, eller Pop Art med Andy Warhol. Denne tendensen 
uttrykkes også i dagens samtidskunst hvor de nyeste teknologier eller 
samfunnets mekanismer ofte tas i bruk av kunstnerne.

André Marandons installasjon 5+1 som ble vist i Haugesund 
Billedgalleri i forbindelse med Dynamo-workshop i mars 2007, 
demonstrerer på en fi n måte denne utvidelsen av kunsten mot 
samfunnet, mot det man kan kalle den ”ikke-kunstneriske” verden. 
De innsendte forslagene til kunstprosjekter for Dynamo-Haugesund 
ble presentert på et rundt bord i den innerste sirkelen av installas-
jonen. Denne sirkelen var omgitt av en annen sirkel bestående av 
lyskasser som presenterte arbeider av elever fra hele Haugalandet. 
Hver elev var blitt utfordret til å skrive 5 ord og ta ett bilde som de 
forbandt med begrepet energi. Den virkelige kunsten ble på den 
måten plassert i sentrum av prosjektet, samtidig som den var knyttet 
til den ikke-kunstneriske verden rundt, altså elevenes arbeider. 
De to sirklene kan forstås som en energiskapende dynamo 
bestående av samvirkende og motstridende krefter, sentrifugale 
og tiltrekkende krefter mellom kunst og samfunn.

Denne åpningen mot samfunnet i all sitt mangfold ble vist 
enda tydeligere på konferansen som ble arrangert i forbin-
delse med Dynamo-workshopen. Konferansen hadde som 
tema Energi: rettigheter – plikter – ansvar, og bidragsyterne 
var billedkunstnere, musikere, journalister, naturvern-

aktivister og forskere som på ulikt vis nærmet seg begrepet energi.
I tillegg til at konferansen var en anledning for publikum til å se, og 
for juryen til å velge blant prosjektforslagene for Dynamo-utstillingen 
i 2008, var den et viktig arrangement i seg selv. Den representerte et 
”transkunstnerisk” prosjekt som spilte på det aktive forholdet mellom 
den kunstneriske og den ikke-kunstneriske verden. Det konferanse-
deltakerne, kunstnerne og elevene fra prosjektet 5+1 hadde til felles, 
var muligheten for en gjensidig utforskning av talemåter, tilnærminger 
og refl eksjoner rundt temaet energi. Meningen med disse konfronta-
sjonene var å utfordre deltakerne til å stille spørsmål rundt kunstens 
synlighet og mulighet i samfunnet.

Gjennom Dynamoprosjektet erfarer vi altså at grensen mellom kunst 
og vitenskap er fl ytende, og at de to formene faktisk har noe til felles.
Prosjektet Stein – også utviklet av Annette og André Marandon for 
skoleelever på Haugalandet – har en interessant vinkling med sin 
tvetydige veksling mellom det kunstneriske og det poetiske, mellom 
det personlige og det objektivt vitenskapelige. Prosjektet stiller også 
mange spørsmål rundt begrepet ”målsetning”.

Vitenskapelige målsetninger og kunstneriske målsetninger er ulike 
perspektiver som åpner opp for ulike forhold til verden. Jacques 
Rancière minner oss om at det som sies i vitenskapen og kunsten har 
en innvirkning på den virkelige verden: ”Det viser oss måter å snakke 
og handle på, og forskjellige følsomhetsintensiteter. Det setter opp 
kart over det synlige, skaper forbindelse mellom det som er synlig og 
det som er mulig å si, og mellom ulike væremåter, handlemåter og 
talemåter”1. 

Men selv om kunst og vitenskap noen ganger kan benytte seg av 
samme uttrykksmåter og prosedyrer sikter likevel det kunstneriske og 
det vitenskapelige meningsfeltet mot ulike mål. Vitenskap har som 
mål å forstå og dermed også beherske verden rundt oss. Forståelsen 
av verden er altså nyttig fra en rent praktisk synsvinkel med tanke på 
produktivitet og fremskritt. Både vitenskap og teknikk innebærer en 
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vilje til å utnytte miljøressurser på best mulig måte. Kunstnerisk 
praksis er derimot ikke knyttet til begreper som produktivitet og 
fremskritt. Et kunstverks styrke måles først og fremst i verkets evne 
til kommunikasjon, og dermed også i den konkrete innfl ytelse på 
omgivelsene det kan åpne for2. I hvilken grad et kunstverk 
kommuniserer effektivt må likevel ikke blandes sammen med det vi 
kaller vanlig rasjonell kommunikasjon, hvor fl ere personer utveksler 
kunnskap. Dersom det skulle oppstå en diskusjon eller uenighet i en 
vitenskapelig kontekst, ville ikke debatten dreie seg om hvilket språk 
som ble brukt, men heller om kvaliteten på logikken i en analyse, eller 
hvorvidt et prosjekt virkelig lar seg utføre i praksis. Debatten i kunsten 
stiller derimot spørsmål ved relevansen av det formspråket som er 
brukt i verket, og verkets betydning og problemstilling. Et kunstverk 
bærer primært i seg en betydningsintensjon mer enn en intensjon 
om en struktur eller en konkret innvirkning på verden. Strukturen i 
et kunstverk er svaret på et ønske om å kommunisere noe. Den er 
sjeldent bare en dekorativ effekt eller en ren praktisk funksjon, som 
for en bruksgjenstand. Denne betydningsintensjonen tilsier at kunst 
har mer å gjøre med kommunikasjon enn teknisk dyktighet, og at 
defi nisjonen av ordet kunst er i konstant utvikling. Kunst kan sees som 
en type språk, et formspråk, samtidig som ”kunstens språk ikke er et 
virkelig språk siden det hele tiden fi nner opp sin egen syntaks” ifølge 
fi losofen Mikel Dufrenne3.

Den institusjonelle dimensjonen i kunsten er også svært verdifull for at 
et kunstverk skal kunne kommunisere effektivt. Fortrinnet en institu-
sjon som et museum eller et galleri har, er at det innstiller tilskuerne 
på å se. Det skaper en spesiell sinnstilstand som kan være vanskelig å 
oppnå i andre kontekster. Hvis vitenskapens funksjon er å dechiffrere 
naturlige eller sosiale fenomener for å muliggjøre konkrete handlinger 
eller aktiv påvirkning av de samme fenomenene, er kunstens funksjon 
å konsentrere vår oppmerksomhet på de elementene som er satt i 
spill i de konkrete kunstverk, i spesielle kontekster eller i kunstneriske 
handlinger. Ved å skape en fi ksjon av virkeligheten, gjør kunsten det 
mulig å skape en forståelse av verden bortenfor det objektive og det 
fi ktive. Kunst er en innretning som synliggjør og åpner opp for en 
fornyet og forfi net bevissthet på hva som skjer rundt oss. Kunst setter 
våre følelser, affekter og virkelighetsforståelser i perspektiv. Dette gjør 
den uten å ha som direkte mål å forandre denne virkeligheten på en 

konkret måte, men for å åpne opp for en bevissthet på det følelses-
messige og det forståelsesmessige planet. Kunsten har ikke som 
konkret mål å forandre verden men å øke bevissthet om verden, en 
bevissthet som igjen kan føre til handling for å forandre verden.
I Dynamo åpner begrepet energi opp for et mangfold 
av synsvinkler og påstander. Dette handler ikke 
om fortolkningskunst rundt ordet energi, men 
om en kreativ dynamikk av meningsskaping, 
perspektiver, møter og utveksling. Hovedmålet 
for Dynamo er altså ikke å åpne kunstverdenen 
opp mot samfunnet for å avskaffe kunsten som et 
”hellig” og uavhengig miljø, slik den kan oppfattes 
ut fra et modernistisk perspektiv. Det er heller ikke 
et etisk ønske om å involvere kunst i den ”virkelige” 
verden, eller å skape sosiale bånd – et fellesskap 
– slik det kan være i kunstprosjekter preget av den 
såkalte relasjonelle estetikken. Den virkelige kunstner-
iske innsatsen i Dynamo er spillet med grensene mellom 
ulike måter å skape og uttrykke meninger på bortenfor 
de hierarkiserende normene. Med denne innsatsen på 
grensene og broene blir Dynamo-prosjektet selv en 
aktualisering av det åpne i konseptet “kunst”, en utvidet 
bevissthet omkring verden og meningen ved tilværelsen. 
Dynamo skaper en arena som uttrykker mangfoldet i våre ulike 
forhold til virkeligheten gjennom ulike forståelsesperspektiver, 
en arena som gjør oss bevisst på organiseringen av våre måter å føle, 
forstå og handle på. Dynamo blir en arena for bevisstgjøring som 
faktisk kan virke politisk, det vil si som en åpen diskusjon omkring 
ulike roller, funksjoner, verktøy og mål som kan anvendes for å skape 
mening og sette virkeligheten i perspektiv. 

Skjæringspunktet mellom ulike fag og meningsfelt i Dynamo skjer 
gjennom møtet mellom kunstnere, miljøaktivister og forskere som 
utveksler tanker og erfaringer rundt ulike handlingsstrategier. Det 
er komponisten Magnar Åm som refl ekterer omkring det å forandre 
verden gjennom musikkopplevelser, og det er miljøaktivisten Amalie 
Vikse som snakker om måter å skape en bedre miljøpolitikk på. Det er 
Bjørnstjerne Christiansen fra kunstnergruppen Superfl ex som forklarer 
den konkrete mikropolitikken i prosjektet Biogas, og det er forskerne 

Inge Johansen og Helge Drange som drøfter klimaforandringer og 
åpner for refl eksjoner om energi og etikk i et globalt perspektiv.  

Krysningene mellom ulike fag og meningsfelt skjer også i 
formidlings-prosjektene 5+1 og Stein, som blander kunst og 
pedagogikk, og det skjer i elevprosjekter med utgangspunkt 
i kunstprosjektene Et dykk i universet av Agnès Btffn, 
No illumination av Helene Nielsen og Joakim Lund, eller 
Totally, tenderly, tragically – a weeklong love affair with 
the movies av Kristen Rønnevik. Med disse prosjektene 
ble elevene ikke bare involvert i et formidlingsprogram 
med kunstneriske perspektiver, men direkte deltagere 
i prosjekter utviklet for Dynamo av ulike kunstnere.  
Åpenhet og utveksling av perspektiver fi nnes også 
i kunstprosjektene som er realisert til Dynamo-
utstillingen høsten 2008. Tålmodig arbeid i atelieret 
for Stein Magnus Opedal med Èrgon, for Bodil 
Sund med Stille energi, for Siri Harr Steinvik med 
Kjernekraftverk, eller i form av en åpen workshop 
for alle i prosjektet Et dykk i universet til Agnès 

Btffn. Aktivt samarbeid med bedrifter, skoler og 
Haugesund kommune for realisering av installasjonen Sonar 

av André Marandon, salg av ”No illumination”-skilt til privatpersoner, 
bedrifter og kommuner i prosjektet til Helene Nielsen og Joakim Lund, 
innsamling av materialer for å bygge et økologisk hus i prosjektet 
Husly II av Vigdis Haugtrø og Johannes de Gier. Disse prosjektene 
uttrykker og aktualiserer en dynamikk mellom begrensning og 
åpenhet som har preget kunstverdenen i de siste to århundrene. 
På den ene siden en begrensning til teknikker som blir ansett som 
spesifi kke for kunstverdenen. På den andre siden en åpenhet mot 
andre strategier som inkluderer stadig fl ere elementer fra den ikke-
kunstneriske verden, altså hverdagen. Slik virker kunstens dynamikk, 
og slik virker Dynamo som et spill mellom grenser og terskler, som en 
sammenfl etning av ulike handlingsfelt og ulike metoder for å sette 
virkeligheten i perspektiv. 

Gjennom begrepet energi som gjennomgangstema for Dynamo, er 
alle prosjektene også preget av et mer eller mindre tydelig etisk  
perspektiv. Det refl ekteres både gjennom kronkrete handlinger til 
etikken ved et følelsesmessig fellesskap i den universelle helheten. 
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Mangfoldet i tilnærmingene til begrepet energi blir et verktøy for 
synliggjøring og forståelse av mangfoldet i begrepet etikk, slik det er 
uttrykt i den moderne kunsthistorien med en pendling mellom ønsket 
om å gjøre kunsten til et verktøy for konkret samfunnsforandring 
og det motsatte: å gjøre kunsten til en verden som overskrider det 
hverdagslige. I prosjektene Kjernekraftverk, Husly II, No illumination, 
og i prosjektet Oil Fountain til Superflex forstås energi som en ekstern, 
anvendbar kilde med de miljømessige og sosiale dimensjoner det  
innebærer. Det etiske perspektivet i disse prosjektene synliggjøres  
som en direkte kritikk, som en satsing på å finne en løsning eller ved 
tvetydighet og ironi i kommunikasjonen rundt miljøproblematikken. 
Med prosjektene Èrgon, Stille energi, A weeklong love affair with the  
movies, og med installasjonen Trimadonna er energi derimot forstått 
som en intern kilde, som menneskelige aktiviteter – verdiskaping,  
tålmodig arbeid for å oppnå et mål og skape noe, eller som en 
intetsigende meningsløs aktivitet. En rekke aktiviteter som uttrykker 
ulike aspekter ved vår tilværelse som aktivt handlende mennesker. En 
dynamikk mellom to poler, lik den som uttrykkes gjennom de mytiske 
figurene Stakhanov og Sisyfos. Med installasjonen Sonar blir energi 
forstått som subtile og sublime kilder for å være og handle i verden, 
mens med Et dykk i universet blir energi en kontemplasjon, en følelse, 
en mystikk ved tilværelsen og ved deltagelsen i universet, i det hele.

Meningsmangfoldet i ordet energi forsterker den multipolare  
dimensjonen i Dynamo. Selve ordet Dynamo blir som et pekende  
ord, et samlende referansepunkt som setter ulike felt for menings-
skaping i et aktivt forhold til hverandre og som samler den  
prosessuelle dimensjonen i prosjektet. Dynamo binder sammen  
forskjellige meningsfelt. Dynamo skaper nettverk og gangbroer i  
tid og rom. Gjennom kunstens evne til å konsentrere oppmerksomhet 
forvandler Dynamo de elementer og miljøer som er satt sammen ved 
å åpne for en bevisstgjøring omkring identitet og innbyrdes forhold 
– en prosess av selvbevisstgjøring og selvforandring i møtet med den 
andre. Et møte som åpner for fornyelse og berikelse av roller i  
samfunnet gjennom en konstant debatt. Dynamo virker som en 
synliggjøring av møtets etikk, ja, men en etikk uten konsensus og 
stabile felleskap.  En etikk som er opptatt av å åpne forskjellige felt 
for hverandre, av å sette roller og posisjoner i gjensidig spill gjennom 
et likeverdig møte. Et stort ja til den uunngåelige ustabiliteten og 
uroen og til det iboende likeverdet i møtet som er fundamentet for 
demokratiet. 




