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Pepperkake-museum p li Selvprn’trettpånett
Nasjonalmuseet for kunst, design og Selvportretter fotografertmedmobiltelefon
arktitektur arrangerer også i år pepperka-

- ,
og lagtut på nett er et utgangspunkt for

kehus-konkurransemed påfølgende Hanne Lydia Opøien Kristoffersens nye
utstuhing.Årets tema er «Grunnformer i det , utstilling i BomuldfabrikenKunsthall i
20. århundrets arldtektur». Frist for 1ev- Arendal. Utstfflingen omfatter tegning,
ering er 25. november og utstillingen åpner i I4 II video og tekst. Kristoffersen er født i
Arktekturmuseet 7. desember. --.. Trondheim i 1964.

Sjeldent bra
Edvine Larssen overbeviser i sin første
separatutstilling i Trondheim og
understreker heldigvis også en interessant
mangel.

__________
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Formuleringen «stedsspesiflklc
installasjon» duklcer ofte opp i Unforget
utstillingspresentasjoner. Noen table Visjon
ganger later denne formuler- of darkness
ingen til å være såpass omtrentlig Edvine Larssen,
benyttet at den tilsynelatende Trøndelag
angir et hvilket som helst objekt Senter for
som er plassert noenlunde be- Samtidskunst.
visst inn i et utstilhingslokale. Og 1tstiIIingen star
med tanke på hvor få virkelig til 24november
stedsspesifikke installasjoner av en viss størrelse
sorden som faktiskvises i regionen, er det ikke
rart at formuleringen har mistet litt av sin presise
slagkraft. Edvine Larssens «Unforgettable Visjon
ofDarkness» er derjmot,med all tydehighet,
stedsspesifikk installasjonskunst.
Stedet det her er snakk om, er Trøndelag Senter

for Samtidskunsts lokaler, ett av de mest utfor
drende utstillingslokalene i Trondheim. Det er
vanskelig å finne roen i et rom som med sin store
vindusfasade enten trekker oppmerksomheten
mot gaten og det naturlige lyset utenfor eller inn

el- mot et trangt indre.
Nettopp dette romlige suget har Edvine

90. Larssen her tatt j bruk. De tette båndformas
.j jonene som henger ned fra taket, slukes inn i

lokalet og danner samtidig et skille mellom to
e forskjellige sfærer. Den trange og innerste halv

etasjen får her funksjon av en lys lomme.
For anledningen er vinduene mot gaten over-

til malt og belyst slik at rommet hylles inn av et
rødlig mørke. Herfra ser man installasjonen med
et sterkere balclys, og båndene får slik en fyldig og

d gummiaktig karakter. På vei mot den andre enden
av lokalet stivner liksom båndene underveis og
avslører en hardere fiathet. I vekslingen mellom
kaldt og varmt,hardt og mykt, skifter også
omgivelsene karakter og understreker at det her
snarere handler om å se etter energien i rommet
gjennom instafiasjonen, enn å se på selve
installasjonen.
Det må likevel nevnes at installasjonens effekt

av og til glipper litt, eksempelvis om man ser opp
på de industristemplede treplatene øverst i
installasjonen, eller når rot i den tilstøtende
trappeoppgangen forstyrrer den ellers renskårne
totalopplevelsen.
Til tross for slike små skjønnhetsfeil klarer

Larssen her å omforme Trøndelag Senter for
Samtidskunstmotstandsfylte lokaler til et rolig og
harmonisk utstilhingsrom ved å aktivere og
regissere tomrommene. I en større sammenheng
tydeliggjør denne utstillingsopplevelsen også et
annet tomrom, nemlig fraværet av et uavhengig,
større og fleksibelt visningssted for saintidskunst,
som kan ta imot de formatene som ellers preger
og i mange år har preget det internasjonale
kunstfeltet. Det er en grunn til at det går lang tid
mellom hver gang det vises gjennomført
stedsspesiflklc installasjonskunst i stort format i
denne delen av landet.
Anmeldt av GUSTAV BORGERSEN

«De tette
båndformasjonenesom
hengernedfra taket, slukes
inn ilokalet og danner
samtidigetskillemellom to
forskjellige sfærer»


