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Responsivt rom 

- en lytting inn i materialitet 
 
Jeg søker et språk av nærvær. 
 Som en kropp i mørket, med varme, pust, puls.  
Og jeg skriver i rom og materiale. 
 For det er i relasjon til mennesker at nærvær oppstår. 
 
Å finne (ord) som lytter like mye som de snakker, eller mer.  
 Kanskje ønsker jeg utelukkende lyttende ord.  
 
Som responderer - slik respons burde være. 
 Slik jeg svarer mitt barns pust 
 Slik jeg gjenkjenner drag av vinter i vinden.  
 Slik lyders klang endres gjennom årstidene. 
 
Bestemt betydning føles som fremmedlegeme i hendene mine.  
 Hendene som er ru av arbeid, de som er av muskler, scener, ben.  
De gjenkjenner hvordan materialet kan endre seg. 
 
  Noen rom er som magnetiske poler, det vibrerer i mellomrommene, mellom materialene, 
mellom relasjonene.  
  
   I praksis er dette påfallende konkret - en lyd får plass i hånda mi, en streng 
mellom to stoler.  
  
  Vi som er her lytter sammen, rygg mot rygg, opplever situasjonen sammen, men ulikt, ut i 
fra hvert vårt erfaringsgrunnlag. 
 
Jeg kan kjenne et annet legeme. La oss si lydbølger. Som legemer i lufta, mellom avsender og mottaker 
   
 de blir et minne i kroppen 
Jeg vil hvile pannen mot dette.  
 
I mellomrommene kan vi snakke om stillhet, vibrasjon, iverksettelse og masse.  
 Er ikke rom og tid bygd av mellomrommene, slik lyd forholder seg til stillhet? 
 
For det er i luften omkring objektene rommet utfolder seg. 
 Det er i tiden mellom handlingene avgjørelsen ligger. 
 Det er i tiden mellom avgjørelsene det egentlige hender  
 - før historiene, før det narrative, der ordene forteller mer enn de lytter.  
 
Og i tiden mellom er vi alltid individuelle. 
 
Rom er potent, tid er potent, materiale er potent 
i relasjon til mennesker. 
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1.0 Innledning 

Etter å ha arbeidet som scenograf og musiker i ulike kunstkonstellasjoner over en 
tiårsperiode, opplevde jeg i økende grad en fornemmelse av at det lå et potensial i 
materialene som jeg ennå ikke klarte å benytte.  
 
En fornemmelse formulerer seg for meg i begynnelsen ofte som en frustrasjon over en 
spesifikk begrensning, eller en kribling, en forstyrrelse som ikke lar seg overse. "Det er 
noe der som jeg opplever som presserende, men hvordan skal jeg komme dit at jeg 
forstår hva jeg leter etter?"  
 
For å begynne søken, føles det naturlig å stille et konkret spørsmål i en spesifikk retning, 
ofte tror jeg også at det er dette jeg lurer på. Et første spadetak. De virkelige 
mulighetsrommene åpner seg derimot først etter at jeg har gravd en stund, spørsmålene 
leder ikke til svar, derimot åpner det seg et rikere landskap av mangefasetterte 
utdypende spørsmål.  
 
I denne redigerte prosjektbeskrivelsen, som jeg skriver fem måneder før den 
kunstneriske sluttvisningen for prosjektet, føler jeg at det er naturlig å fortelle historien 
fra dette perspektivet. En historie om hvordan et landskap av muligheter har åpnet seg i 
min relasjon til materie, rom og tid. Et landskap som stadig leder meg til nye spørsmål, 
kanskje ingen svar, men en rikdom av erfaringer.  
 
2.0 Utgangspunkt 

Til grunn for de første spørsmålene jeg stilte meg i forskningen lå det to erfaringer av 
potensial, der den første handlet om tid og dramaturgi, og den andre om materialitet. 
 
2.1 Tid og dramaturgi 

I arbeidet med scenografi, i et miljø stort sett orientert innenfor det postdramatiske 
teateret, opplevde jeg ofte at scenografien opererte med en annen rigiditet og 
tidsramme enn det som foregikk temporært på scenen. I stadig større grad samarbeidet 
jeg i prosjekt der en del av avgjørelsene ble lagt til det simultane rommet. Det vil si at de 
tilrettelagte forhåndsbestemte rammene for dramaturgien rommet i økende grad 
tilpasning til omgivelsene, til publikum, tilfeldigheter, improvisasjon, irrasjonalitet og 
andre temporære faktorer underveis i forestillingen. Dette for å oppnå en opphevelse av 
en forhåndsbestemt konstant, og heller dreie opplevelsen mot en samtidig hendelse der 
og da. Som musiker og scenograf, fikk jeg et ønske om å kunne jobbe mer fleksibelt med 
disse aspektene innenfor scenografi, på samme måte som jeg opplevde at jeg kunne 
jobbe med fiolinen min: Som et instrument som kunne svare til situasjonen, der ingen 
fremføring var helt lik, men kunne romme en temporær utvikling og uberegnelighet. 
Som en fasilitator for endring, som et organ som kunne respondere på omgivelsene, som 
en struktur der endring kunne skje. Jeg ønsket at en del av avgjørelsene i det 
scenografiske rommet også kunne legges til det samtidige, og i dialog med hendelsen og 
de som var tilstede der og da.  
 
Etter hvert som jeg arbeidet med dette aspektet, viste det seg at en slik intern tid, og 
mulighet for endring, som dette foreslår, iboende i materialet i seg selv, var, og er av 
svært stor interesse for meg kunstnerisk. Ikke slik jeg i utgangspunktet forestilte meg at 
det skulle fungere; som en form for maskin for teateret, men som et selvstendig 
kunstnerisk uttrykk og bærende fokus i forskningen.  
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2.2 Materialitet  

Jeg har spilt fiolin siden jeg var seks år. Når man spiller fiolin, holder man den, eller 
riktigere, balanserer den mellom tre punkter; under leddet på venstre tommel, oppå 
venstre kragebein og under venstre kjeveben. Vibrasjonene fra fiolinen forplanter seg, 
på grunn av denne fysiske kontakten, videre i kroppen som i et resonanslegeme. For den 
som spiller er dette en sterk fysisk og psykisk fornemmelse. Å kjenne trevirket vibrere 
mellom disse tre møtepunktene med kroppen, kjenne vibrasjonen strømme ned i brystet 
og videre gjennom kroppen, gjennom organene. Å høre den samme vibrasjonen, oversatt 
gjennom luft som svingninger i lufta, gjennom lydbølger, fortolket av øret. Å iverksette 
bevegelse i buen som generator av friksjon, manipulere kraft, motkraft og avslapning i 
en rytmisk dialog mellom bue og fingre. Kjenne strengen under fingeren, kaldere enn 
trevirket i fiolinkassen, hurtig vibrerende. Strengen som den effektive aktøren og som 
ved hjelp av venstre hånds fingre kan deles inn i uendelige rekker av forholdstall og 
endre tone, intensitet, vibrasjon. Trevirket som tar imot vibrasjonen, slik fiolinistens 
kropp gjør i tredje ledd. Lukten av harpiks og tre. Tiden dette spenner seg over. Sammen 
utgjør alt dette en sterk opplevelse av at ulike fysiske kategorier smelter sammen, en 
opphevelse av grensene mellom kropp, tid, rom, materiale, luft, lyd. Samlet utgjør alle 
disse faktorene, inkludert entiteten til den som spiller på fiolinen, en helhet.  
 
Denne formen for tilstedeværelse, som står i slektskap til fenomenologi og ny-
materialisme, former min væren i verden som menneske, og er av stor interesse for meg. 
I forskningsprosjektet "Responsivt rom - en lytting inn i materialitet" har jeg søkt mot 
nettopp opplevelsen av at fysiske kategorier smelter sammen, forsøkt å sirkle inn denne 
typen erfaringer og utvikle arbeider som inviterer til ulike varianter av en slik erfaring.  
 
Etter hvert, gjennom forskningens løp, har jeg sett at min interesse for grunnpilarene 
tid, dramaturgi og materialitet, peker mot det samme, og fungerer for meg som nøkler 
inn til en spesifikk kunstnerisk tematikk.  
 
3.0 Kunstnerisk tematikk 

Søken inn i tid, dramaturgi og materialitet har ledet interessen min vekk fra en 
innfallsvinkel dominert av fagspesifikk teknologiorientert utvikling, mot en forståelse av 
tematikken som kunstnerisk og filosofisk materiale. I stedet er fokus hvordan arbeidene 
relaterer til verden og hva det tematiserer. Dette fokuset har gitt meg en frihet ovenfor 
medier og materialer, og et uventet kunstnerskap der jeg i stor grad arbeider med 
installasjoner i hybride gallerirom. Mens den opprinnelige inngangen til prosjektet i stor 
grad var verktøysrelatert, er nå arbeidet mer orientert mot det tematiske enn det 
håndverksmessige. Og det er nettopp gjennom materialene, gjennom et nærgående 
studie i materialitet og kropp, i konstant dialog med refleksjon, at jeg har kommet frem 
til de større spørsmålene som arbeidene mine stiller. Denne erfaringen av 
materialebasert forskning - samt ideen om at objekt og subjekt, kropp og materiale, kan 
inngå i en symbiotisk enhet - knytter meg til en ny-materialistisk tendens i 
samtidskunsten, der diskursen vender seg mer mot materielle erfaringer. 
 
Samtidig, i forskningens kunstneriske arbeider, ligger hovedfokuset mitt alltid hos 
menneskene som opplever installasjonen. Verkene blir kunstnerisk meningsbærende i 
og gjennom persepsjonen til menneskene som er invitert inn, meningslagene ligger ikke 
i objektene i seg selv. Det jeg forsøker å tilrettelegge for, er en spesifikk måte å lytte på. 
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Interpretasjonen av "hva det betyr" er åpen og opp til den som opplever sansingen. I 
arbeidene bruker jeg et scenografisk språk, et språk som tradisjonelt søker å stimulere 
emosjon for å skape en dramatisk interpretasjon av en historie. For så videre å fjerne 
"gjenstanden for begjær", å ta bort historien, og i stedet adressere opplevelsen tilbake til 
opplevelsen som opplevelse i seg selv. Og med dette - å ramme inn den som opplever 
som en sammenvevd del av kunstverket, med vår persepsjon og evnen til å persipere 
som omdreiningspunkt.  
 

Det menneskelige apparatur; kropp, tanke, sanseapparat. Alltid i relasjon til omgivelsene 
og den individuelle interpretasjonen av dem. I det vi fødes, sanser vi omgivelsene først 
som en synestetisk opplevelse, for så gradvis gjennom oppveksten å lære oss å 
kontinuerlig koble sammen erfaringer i kategorier, og opparbeide oss en automatikk i 
forholdningssett til disse. Dette for å fasilitere best mulig overlevelse i den verden vi 
fødes inn i. Språk, strukturer, semiotikk, sosiale koder; alt dette gir oss evnen til å 
operere i denne verden og skape både fantastiske, men også farlige, strukturer som vi 
baserer vår overlevelse i verden på. Uten struktur og kategorier blir vi ute av stand til å 
håndtere verden. Men i kraft av vane av struktur, kan vi også falle inn i et mønster av 
rigiditet, miste smidighet og evne til fleksibilitet. Det å være i en situasjon uten å vite i 
hvilken kategori man skal plassere "resultatet" av opplevelsen, er en relativt sjelden 
tilstand. Jeg tror at det i vår tid ligger en kunstnerisk verdi, samt et potensial for å 
generere noe nytt i det å oppleve at kategorier smelter sammen, kollapser, folder seg ut, 
kombineres. Jeg tror også at å praktisere et slikt åpent lyttende modus, minner oss på 
noen viktige iboende kvaliteter i det å være menneske, tett knyttet opp mot empati og 
fleksibilitet. 
 
4.0 Forskningens praktiske forløp.  

Opprinnelig beskrev jeg forskningsprosjektet som en helhet delt opp i tre ulike 
fokusområder, der jeg skulle ta for meg et hovedområde hvert år i løpet av forskningens 
tre år:  
 
År 1: Teknologi 
År 2: Fysikk og taktilitet 
År 3: Samhandling og dramaturgi 
 
Dette føles på et vis foreldet, fordi min relasjon til de ulike begrepene har endret seg 
gjennom arbeidet, men samtidig er det strukturelt sett gjeldende, og fungerer godt som 
et rammeverk for en beskrivelse av hvordan forskningens forløp har artet seg.  
 
4.1 Teknologi 

I det første året av stipendiatperioden holdt jeg hardt i tøylene med tanke på 
produksjonskrav. Jeg satte meg på skolebenken, lærte å lodde, studerte MaxMSP på kurs 
hos NOTAM og BEK, dykket ned i lydteknikk, videoredigering, investerte i teknologisk 
utstyr. Alt dette handlet om å ta kontroll over produksjonslinjen for å kunne benytte 
teknologi som et verktøy på lik linje med hammer og spiker og vite hvilke muligheter 
som lå i disse verktøyene. Også fra et feministisk perspektiv var det viktig for meg å 
gjøre disse verktøyene til mine, jeg syntes å se et behov for flere kvinnelige stemmer inn 
i et ellers mannsdominert kunnskapsområde. Jeg anså teknologi som nøkkelen til å 
kunne jobbe med materialer i dialog med tid og var svært interessert i kinetikk på dette 
punktet. Det tok lang tid, men etter hvert fikk jeg en følelse for hva som er mulig og hva 
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som ikke er mulig, og opplevde at jeg kunne benytte kunnskapen som et selvfølgelig 
verktøy på lik linje med annen materialitet i atelieret. På dette tidspunktet forsto jeg 
også at det var på tide å knytte seg til profesjonelle samarbeidspartnere med teknologi 
som fag, i de situasjonene der prosjektene bød på større teknologiske utfordringer. På et 
år lærer man bare nok til å vite hva man kan spørre om. 
 
4.2 Fysikk og taktilitet 

Naturlig ledet så arbeidet med teknologi meg inn i en fase med hovedvekt på 
materialitet, fysikk og taktilitet: Hvordan kunne teknologien iverksette materialet? Hva 
slags materiale lot seg manipulere gjennom bruk av teknologi, og hva generer det av 
effekt? Ganske snart forsto jeg at jeg var svært interessert i det musikalske som 
hovedaktør i dette møtet. Hvilke materialer bød igjen på produksjon av en spesifikk 
lydlig opplevelse? Jeg startet arbeidet med den vibrerende strengen, som jeg jo kjenner. 
Gjennom nærstudier av dette materialet, forsto jeg videre, at nettopp den umiddelbare 
nærheten mellom effekt og lydkilde, var noe som genererte en følelse av taktilitet og fikk 
grensene mellom ulike materialer til å flyte sammen i min persepsjon. Disse aspektene 
var en spesifikk kvalitet jeg var interessert i. Ut ifra dette funnet, fant jeg tilbake til 
transducerhøyttalere, som jeg ble kjent med i et samarbeidsprosjekt med kunstner og 
venn Jørn Egseth rett før stipendiatets oppstart i 2014. To av hovedverkene i 
forskningsprosjektet endte opp med å benytte seg av slike høyttalere. 
Transducerhøyttalere sender vibrasjon inn i materialet de er koblet til og bruker hele 
materialets flate som en høyttalermembran. Materialets ulike kvaliteter bestemmer 
hvordan lyden forplanter seg og farger både den hørbare lyden og lydens fysiske 
eksistens i rommet. Dette var en nøkkel for meg. Den direkte oversettelsen mellom 
teknologi og materiale, og hvordan den grep ut i rommet, i mellomrommet mellom 
objektet og meg, min kropp og min persepsjon ble, og er bærende for den videre 
retningen arbeidene tok.  
 
4.3 Samhandling og dramaturgi 

I det forskningen begynte å ta form som spesifikke kunstneriske arbeider, vendte 
fokuset seg også snart mot samhandling og dramaturgi. Hva slags dramaturgi oppstår i 
møtet mellom materiale og kropp, der materialet også har en egen tid, og 
hendelsesforløpet er fokusert mot persepsjonen i seg selv?  
 
Jeg er interessert i det jeg opplever som mulighetsrom, en opplevelse av at rommene har 
en iboende mulighet for at det kan skje en endring. Ikke en stor endring, kanskje heller 
en forskyvning, en sammensmeltning, en endret opplevelse av den simultane tiden. 
Menneskers opplevelse av tid, som med alle andre faktorer, er svært subjektiv, og 
menneskers lytting har også en individuell rytme. Jeg ønsket å flytte arbeidene mine ut i 
rom uten en forventning om en bestemt dramaturgisk start og slutt, og jeg ønsket å 
utvikle rom som kunne åpne opp for en individuell rytme. Disse aspektene gjorde at jeg 
søkte mot det jeg vil kalle hybride gallerirom. Gallerirom som på ulike måter har en 
åpenhet mot kryssdisiplinære prosjekt, og et publikum som til en viss grad er åpne for å 
ikke vite hva de skal forvente i det de besøker en utstilling. Galleriene jeg har vært så 
heldig å få visninger hos, er Lydgalleriet, Henie Onstad Kunstsenter, Trondheim 
Elektroniske Kunstsenter og Galleri F15.  
 
Under visningene av de ulike arbeidene kan de som besøker disse rommene komme og 
gå som de vil. Publikum strukturerer sin egen opplevelse i kraft av hvor lenge de er i 
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gallerirommet, hvordan de beveger seg i rommet og hvordan de forholder seg til en 
eventuell sosial dramaturgi på stedet. Slik sett er ikke verket fungerende før det møter 
mennesker i rommet. Som scenograf er dette en stimulerende situasjon, det å slippe inn 
menneskenes persepsjon som en dramaturgisk faktor i arbeidet, gir nye muligheter for å 
utforske tid og endring, og det å utfolde rom som en fasilitator for individuell lesning, 
byr på nye måter å tenke dramaturgi på. En tankemåte som rommer intimitet mer i 
slektskap til en lesesituasjon, enn til opplevelsen av å se en større sceneproduksjon. Det 
er også interessant å se hvordan grunnplanet i rommet i stor grad fungerer som partitur 
for den individuelle leserens opplevelse. 
 
Jeg har også, i arbeidet med dramaturgi, i større og mindre grad arbeidet med det som 
ofte kalles "publikumsinteraksjon", et begrep som jeg forøvrig ikke er så glad i. Jeg 
foretrekker å omtale det som sammenvevninger.  
 
Prinsipper jeg har benyttet i dette arbeidet er blant annet:  

• Vårt sanseapparat som medskaper og produsent av sanseinntrykk i forbindelse 
med interferens og simultankontrast.  

• Hvordan en surround miks også kan romme det uplanlagte idet øyne og ører 
vendes i forhold til lydkilder.  

• Hvordan kroppene våre påvirker lyd- og lys- bølgenes reise gjennom rommet.  
• En direkte bruk av menneskenes bevegelser fanget opp av sensorer, oversatt til 

data som igjen strukturerer en aleatorisk komposisjon av lyd.  
• Hvordan vi, i det vi tror at en symbiose skjer vitenskapelig, åpner opp for å lese 

sammenhenger, og legger til en rekke "usanne" symbioser, og med ett har visket 
ut kategoriene "sant" og "usant".  

 
Jeg har også iverksatt situasjoner der de kunstneriske arbeidene samhandler med andre 
kunstnere: I arbeidet Interference skrev Janne Camilla Lyster et poetisk partitur som 
videre ble fortolket som artistbook av Ane Thon Knutsen. Ane Marthe Sørlien Holen 
komponerte et perkussivt stykke som hun fremførte under åpningen av utstillingen. 
Disse arbeidene, og installasjonen i rommet, vevde seg inn i hverandre tematisk og 
informerte hverandre strukturelt, men sto fortsatt fritt som fire kunstneriske arbeid. I 
mellomrommene mellom arbeidene, oppsto det på grunn av en slik avstand, uavklarte 
sammenhenger og spenninger som var veldig fine, og som jeg opplever at står i relasjon 
til mellomrommene mellom de ulike materialene i rommet i seg selv.  
 
I arbeidet Resonance, som i større grad er et romlig instrument, inviterte jeg tre 
musikere; Jan Martin Smørdal (gitar), Kristine Tjøgersen (klarinett) og Bernt Isak 
Wærstad (musikkteknologi med installasjonen Resonance som instrument), samt danser 
Magnus Myhr, til improviserte møter med installasjonen. Fremføringene ble vist i 
relativt tette intervaller over to dager under Ultimafestivalen 2019. I dette tilfellet 
arbeidet jeg mer som en regissør, og utviklet i samarbeid med utøverne et felles 
utgangspunkt for improvisasjonene. Videre gav jeg dem autoriteten til å improvisere 
fritt ut i fra situasjonene som oppstod. I dette arbeidet fikk jeg virkelig øvet presisjon 
med tanke på å veie opp graden av iscenesettelse av augmentert sansing, og samtidig 
beholde et åpent og ærlig rom der den individuelle persepsjonen kunne stå i fokus. 
 
I arbeidet Sediment, et arbeid utført i lag på lag med støp (arbeidet er under utvikling og 
vises for første gang på Galleri F15 i 2020), flytter perspektivet seg mot en iboende tid i 
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materialet i seg selv, og hvordan dette kan påvirke tiden til menneskene som møter 
materialene. Tiden, som er lesbar i støpearbeidet, setter i gang refleksjoner over 
materialets interne tid og flytter potensialet for dramaturgi og endring til indre 
prosesser både i mennesket og materialet. Dette er ett av de siste kunstneriske 
arbeidene utviklet i løpet av forskningstiden, og peker til dels videre ut av dette 
prosjektets rammer. 
 

5.0 Scenografi i gallerirom 

Mine arbeider er alltid svært stedsspesifikke. Rommet, atmosfæren, konteksten og 
publikumsorientering er alltid med som avgjørende faktorer i utviklingen av arbeidene. 
Kombinasjon av utviklingsarbeidet, funnene i materialene og de faktiske 
visningsrommene har gjort at arbeidet har utviklet seg til et eget språk som jeg vil 
beskrive som scenografiske arbeider i gallerirom. I første runde var jeg litt engstelig for 
å ta arbeidene mine inn i gallerirom, jeg var redd for at arbeidene i et galleri i større 
grad ville bli lest som objekt, mer enn omgivelse, jeg var også redd for at det å arbeide 
med iverksettelse av sanseopplevelser, ville kunne leses som spekulativt i kontekst til 
billedkunsten. Jeg var usikker på om arbeidene mine var egnet for denne arenaen. Men, 
etter hvert som arbeidene har kommet opp i rommene og har møtt et reelt publikum, 
har det åpnet det seg en dør for meg. I rommene og i disse møtene åpner arbeidene seg, 
og jeg forstår, på nytt, at disse arbeidene først og fremst handler om persepsjon, tid, og 
dramaturgi. Selv om dette også er aspekt som benyttes i ulike tradisjoner innen 
billedkunsten, kanskje særlig i minimalismen, opplever jeg at det er dette som knytter 
arbeidene tilbake til min scenografiske bakgrunn, og også utgjør det tematiske 
arbeidene kretser rundt. 
 
6.0 Avslutning 

Prosjektet har løpt over flere år, jeg startet opp som stipendiat i oktober 2014 og leverer 
refleksjonsarbeidet i mai 2020. I løpet av denne tiden har mitt liv endret seg, både fordi 
levd liv uunngåelig handler om endring, og særlig fordi jeg har opplevd å bli mor til 
Ingeborg (2016) og Åse (2018). Verden rundt oss har også i denne tiden endret seg 
dramatisk, særlig med fokus på miljø. Jeg rommer allerede, før min kunstneriske 
sluttvisning, kritikk til mitt eget arbeid i lys av samtiden, og brenner inne med spørsmål 
om hvordan det er mulig å arbeide med tanke på fremtiden, og det som det ser ut til at vi 
har i vente. I refleksjonsmaterialet vil jeg gå dypere inn i disse problemstillingene som 
en avslutning av dette forskningsprosjektet, men som en innledning til det videre 
arbeidet, utledet av erfaringene jeg har gjort gjennom disse årene. Jeg opplever det å 
arbeide med kunst som en altomgripende prosess, en prosess som ikke nødvendigvis 
avsluttes eller svares på i gallerirommet, men som heller ikke kan utredes og forstås 
gjennom tekst. Kunst lever videre i oss mennesker som erfaringer som driver oss videre. 
Jeg håper at arbeidene og refleksjonene i dette forskningsarbeidet fungerer som 
agitatorer for å evne å tenke videre, annerledes. Som en bro mellom hånd og hode, 
handling og konsekvens. Jeg vurderer spørsmålene jeg sitter igjen med etter denne 
forskningen som det viktigste resultatet. Jeg håper at i de situasjonene arbeidene har 
truffet mennesker på veien, har de generert en vekselvirkning som medfører nye 
refleksjoner, i kropp og/eller sinn. Mitt videre ansvar ser jeg er å forvalte spørsmålene 
jeg sitter igjen med som en ressurs i møtet med nær og kommende fremtid. 
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7.0 Sentrale arbeider 

Alle verkstitlene er relasjonelle. Med terminologi lånt fra fysikken, handler alle titlene 
om ulike måter å relatere til noe. Begrepene rommer et aspekt av endring over tid, et 
aspekt av bevegelse, et aspekt av dramaturgi. I begynnelsen tenkte jeg at titlene 
refererte til arbeidene i seg selv, men nå ser jeg at titlene beskriver både arbeidene, samt 
en hendelse i vår persepsjon. 
 

Resonance  

Med visninger på Ultimafestivalen / Henie Onstad Kunstsenter 2019 og på Galleri 
F15 i 2020. 
 
Interference 

Med visninger på Lydgalleriet i Bergen i 2019, Trondheim Elektroniske 
Kunstsenter i 2019 og Galleri F15 i 2020. 
 
Convergence  / Affinity 

Med visning på Alliances & Commonalities på Stockholm Konstnärliga Högskola i 
2018 
 
Sediment 

Med visning på Galleri F15 i 2020. 
 

8.0 Kunstnerisk sluttpresentasjon 

Kunstnerisk sluttpresentasjon vil vises på Galleri F15 14. og 15. mars 2020. Utstillingen 
står i perioden 01.02.2020 - 15.03-2020. Den 14. og 15. mars vil det foregå 
intervensjoner med dansere og musikere i installasjonene.  
 
9.0 Dokumentasjon og refleksjon 

Varig dokumentasjon av arbeidene vil deles som del av en eksposisjon på Research 
Catalogue. Denne vil også dele videre refleksjon i og rundt arbeidene, samt en utfyllende 
oversikt over arbeidsvisninger, samarbeidsprosjekter og annet arbeid tilknyttet 
forskningen. Eksposisjonen vil ferdigstilles i etterkant av den kunstneriske 
sluttpresentasjonen. 
 
 
 
 
 

 
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen 
Oslo 02.10.2019 


