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Hampus Berndtson tar publikum med seg på en tilsvarende reise gjennom ofte oversette omgivelser.
c FINN VAAGA 

Legg bort mobilene – og se!
UTSTILLING: Har  
blikket erstattet tanken? 
Blir vi så lett distrahert 
av mobilene og skjer-
mene våre at vi glemmer 
å virkelig se? I så fall er 
denne utstillingen en 
motvekt, mener vår an-
melder. 

Anne Therese Tveita

KinoKino kunstsal, Sandnes: 
Sett – usett. Hampus Berndtson, 
Ingeborg Kvame, Jakob Oredsson. 
Til og med 27. september. 

Har vi sett for mye? I en tid da 
man bombarderes av lammen-
de mengder synsinntrykk frem-
står utstillingen Sett – Usett som 
en fredfylt oase hvor syn og sinn 
uforstyrret igjen kobles sammen. 
Den legger til rette for å dvele ikke 
bare ved de utstilte objektenes 
kunstneriske og estetiske kvali-
teter, men også ved selve tilste-
deværelsen og omgivelsene rundt 
oss.

I tidligere utstillingsomtaler 
har jeg med ujevne mellomrom 
vist til statistiske data over hvor 
mange fotografier som til enhver 
tid lastes opp og postes på sosiale 

medier. Og hver gang noterer jeg 
meg at tallet har steget siden sist. 
I vår teknologiske tidsalder og i 
høyeste grad visuelle verden er 
bilder, fotografi og film en hoved-
ingrediens. Fjernsyn, internett, 
sosiale medier, kino, reklame, VR, 
AR og alt dette andre skyter bil-
der mot oss i et stadig eskaleren-
de tempo.

I sommer har jeg opplevd det 
som en regel snarere enn et unn-
tak at samtaler eller uttalelser har 
blitt hengende i luften fordi rei-
sefølget ble distrahert av «noe» 
som skjedde på sine telefoner el-
ler andre skjermer.

I sin bok «The story of looking» 
stiller filmregissør, kritiker og for-
fatter Mark Cousins det betime-
lige spørsmålet; Hva gjør den på-
gående eskaleringen av visuell 
informasjon med hjernene våre? 
Og kan det hende at vi ser for mye 
og for fragmentert? Har vi nedlas-
tet selve vår bevissthet på smart-
telefonene? Har blikket langt på 
vei erstattet tanken?

De tre kunstnerne bak utstil-
lingen Sett – usett stimulerer 
alle, gjennom ulike visuelle vir-
kemidler, en intellektuell bevisst-
gjøring og nysgjerrighet over hva 
som gjemmer seg i det vi umid-
delbart ser.

Rom
Svenske Jakob Oredssons store 
glassirkler bringer sine betrak-
tere svimlende tett på både egen 

tilstedeværelse og omgivelsene 
rundt oss. I sine stedsspesifikke 
verk har kunstneren fotografert 
det faktiske punktet på veggen 
der det enkelte verk henger, for-
størret det til det ugjenkjennelige 
og overført dette på store, konka-
ve glassfat. (Jeg beklager en urett-
ferdig kort oppsummering av en 
møysommelig, teknisk- og tidkre-
vende prosess!)

Gjennom strukturene i det ma-
terialet som utgjør veggene, lage-
ne med gammel maling, skitt og 
støv lar de ferdige verkene tanke-
ne reise til kratre i et måneland-
skap, et frossent ørkenlandskap, 
fjellformasjoner, dalfører, innsjø-
er eller elver. Intuitivt forsøker jeg 
å posisjonere meg foran verket så 
ikke speilbildet mitt skal reflek-
teres i den blanke overflaten. De 
grelle lysrørene i taket gjør den 
manøveren heller håpløs, og et-
ter hvert skjønner jeg at kan hen-
de er intensjonen nettopp å fange 
betrakterens eget blikk, plassere 
hen i verket og dermed også i den-
ne dualiteten mellom det ubety-
delige, usynlige men samtidig så 
enorme landskapet. 

Tid
Utstillingens andre svenske, 
Hampus Berndtson, tar publikum 
med seg på en tilsvarende reise 
gjennom ofte oversette omgivel-
ser. I sine fotografiske skildringer 
av anonyme, steinete landskaper 

viser han til tiden som en ufra-
vikelig faktor i oppbyggingen av 
det samme landskapet. Hans fo-
tografier oppfordrer betrakteren 
til å stanse opp og dvele ved det 
tilsynelatende betydningsløse og 
uinteressante. Ved å manipulere 
fargene forsterkes skillet mellom 
de ulike jord- og steinlagene, og 
en slags geologisk tidsskala åpen-
barer seg i jordsmonnet og gir be-
trakteren et blikk inn i tusener av 
år av jordens utvikling.

Lys
Et svakt vindpust avslører den 
lagvise oppbyggingen av stavan-
gerkunstneren Ingeborg Kvames 
verk Lys, og innbyr umiddelbart 
til en sanselig reise inn i andre di-
mensjoner.

Det tilsynelatende enkle ver-
ket består av seks vertikale hen-
gende paneler. Hvert panel be-
står igjen av to lag transparent 
japanpapir, og hvert lag har fått 
ulike fargegraderinger som når 
de møtes skaper ytterligere nye 
spenninger og dybde. Fargene og 
det transparente materialet leder 
blikket inn og ut av, og et sted mel-
lom lagene. Som en optisk illusjon 
som lurer øyet, og sender det på 
en søken etter steder å kalle be-
gynnelse eller ende.

Bare knappenåler holder det 
florlette papiret oppe, og under-
streker verkets skjøre og eteris-
ke uttrykk. 

Hadde jeg hatt det førnevnte 

reisefølget med meg foran dette 
verket, ville jeg nok ivrig trukket 
frem den sveitsiske maleren Jo-
hannes Itten og hans fargelære og 
kanskje Goethe og Newton. Jeg 
hadde helt sikkert rotet meg inn 
i kunsthistoriens abstrakt ekspre-
sjonisme. På utpust og innpust 
hadde jeg sannsynligvis tegnet 
beskrivelser av den russisk-ameri-
kanske kunstneren Mark Rothkos 
malerier og hvordan han fikk dis-
se til å formelig pulsere og vibrere 
gjennom sine lagvise, geniale og 
ofte uventede fargesammenset-
ninger. Eller hvordan den danske 
fotografen Mads Gamdrups verk 
Just Noise, sender øynene på evig 
jakt etter et «punktum» mellom 
sine stadig graderte fargesirkler 
og frembringer både vertigo og 
sjøsyke hos betraktere. 

Sannsynligvis ville mobiltele-
fonene blitt liggende i lommene, 
for Ingeborg Kvames enkle, men 
komplekse verk makter å koble 
både syn og sinn og bør begeis-
tre enhver betrakter.
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Har vi nedlastet selve 
vår bevissthet på 
smarttelefonene? Har 
blikket langt på vei 
erstattet tanken? 


