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WELCOME

The exhibition Art in Motion is 
both a metaphor and a dynam-
ic, concrete desire to reach the 
public. Moving or kinetic sculp-
tures offer deeply fascinating 
experiences. They frequently 
require the participation of the 
viewer; a gesture in front of a 
sensor, a button to be pressed, 
or a pedal that must be stepped 
on. It’s a bit like pulling the trig-
ger and seeing what happens. 
The result is rapturous and 
magical, adults become like 
children again, and children 
experience art spontaneously 
without the need for explana-
tion. Kinetic art has, quite simply, 
an immediate appeal. 

In addition to the exhibition 
experience and in collabora-
tion with the exhibiting artists 

and the public, Trafo Kunsthall 
wants to take a behind-the-
scenes, in-depth look at the 
process in search of possible 
answers to why and how. 

In our time, digital tools have 
acquired a great significance 
in art. An encounter with me-
chanical art therefore feels  
 nostalgic and even more fas-
cinating, as if the works were 
alive, like marching tin soldiers 
or a jack-in-the-box in a darkened 
toy store in the middle of the 
night. With today’s 3D printers 
and unlimited cyber possibili-
ties, kinetic sculptures offer a 
different, more analogue ex-
perience that feels closer to 
the viewer. Concepts like Ste-
ampunk or steam-driven (Vic-
torian) technology, have been 
central in films like The City of 
Lost Children, Delicatessen, Hugo 
Cabret, Charlie and the Chocolate 
Factory and Sherlock Holmes, and 
have reached a wide audience. 
In Oslo, the Norwegian Sculp-
ture Biennial at the Vigeland 
Museum in 2011 was devoted 
to a related theme: Humanity 

and Machine. Two years earli-
er, Henie Onstad Kunstsenter 
hosted the major Tinguely 
exhibition, The Future as We 
Remember It. We visited the ex-
hibition with some guests from 
London. They were impressed 
that the public was allowed to 
start up the sculptures – that 
would never be allowed in 
London, they said. Mechanical 
sculptures have proven to be re-
markably durable; such as Jean 
Tinguely’s seemingly perpetual 
water sculptures outside the 
Basel Art Association in Swit-
zerland: (search on YouTube for 
“Tinguely water sculptures”).

Art in Motion is composed 
of works from six artists, a 
cross-section of Norway’s most 
prominent representatives of 
the kinetic sculpture genre. 
They have different approaches, 
backgrounds, ages and genders, 
and are at different stages 
in their careers, but they are 
gathered together for the first 
time in a maze of experiences 
in Trafo Kunsthall.

We are excited about this ini-
tiative from Glen Farley and 
his collaborating artists, and 
warmly welcome the public – 
we hope you will be moved!

Asker, May 2015
Knut Blomstrøm
Curator and Director, 
Trafo Kunsthall

Utstillingen «Kunst i beve-
gelse» er både en metafor og et 
dynamisk og konkret ønske om 
å nå publikum. Bevegelige eller 
kinetiske skulpturer byr på dypt 
fascinerende opplevelser. Ikke 
sjelden krever de deltagelse av 
tilskuerne; en håndbevegelse 
foran en sensor, en knapp som 
skal trykkes på, eller en pedal 
som må tråkkes på. Litt som 
å trykke på avtrekkeren og se 
hva som skjer. Resultatet er 
frydefullt og magisk, voksne 
blir som barn igjen og barna 
opplever kunsten spontant 
uten behov for forklaring. Ki-
netisk kunst har altså en umid-
delbar appell. 

I tillegg til utstillingsopplev-
elsen ønsker Trafo Kunsthall i 
samarbeid med utstillere og 

VELKOMMEN publikum å komme bakenfor 
og dypere inn i prosessen, finne 
mulige svare på et hvorfor eller 
hvordan. 

I vår tid er de digitale verk-
tøyene innen kunsten av stor 
betydning. Derfor føles møtet 
med mekanisk kunst både som 
nostalgisk og ekstra fasciner-
ende, som om objektene lever 
sitt eget liv, som marsjerende 
tinnsoldater og trollet i esken 
i den nattemørke leketøysbu-
tikken. Med dagens 3D-print-
ere og uante cybermuligheter 
byr bevegelige skulpturer 
på en annen og mer analog  
opplevelse som føles nærmere 
betrakteren. Begreper som 
Steampunk eller dampdrevet 
(viktoriansk) teknologi, har 
blitt behandlet i filmer som 
«De fortapte barns øy», «Del-
icatessen», «Hugo Cabret», 
«Charlie og sjokoladefabrik-
ken» og «Sherlock Holmes», og 
nådd et bredt publikum. I Oslo 
var norsk skulpturbiennale i 
Vigeland-museet 2011 viet 
beslektet tema: «Menneske og 
maskin». To år tidligere had-

de Henie Onstad Kunstsenter 
den store Tinguely-utstillingen 
«The Future as We Remem-
ber It». Vi besøkte utstillingen 
med noen gjester fra London. 
De var imponert over at pub-
likum fikk lov til å sette i gang 
skulpturene – det hadde man 
aldri tillatt i London, mente de. 
Mekaniske skulpturer viser seg 
likevel forbausende slitesterke; 
som for eksempel Jean Tingue-
lys tilsynelatende evigvarende 
vannskulpturer utenfor kunst-
foreningen i Basel: (Søk gjerne 
på YouTube ”Tinguely water 
sculptures”).

«Kunst i bevegelse» er satt 
sammen av verk fra seks kunst-
nere, et tverrsnitt av våre frem-
ste representanter for genren 
kinetisk skulptur. De har ulik 
tilnærming, bakgrunn, alder 
og kjønn, og er på forskjellige 
stadier i karrieren – men samlet 
i en opplevelseslabyrint i Trafo 
Kunsthall.

Vi gleder oss over initiativet 
fra Glen Farley og hans med- 
utstillere, og ønsker publikum 

velkommen – og håper alle vil 
la seg bevege!

Asker, mai 2015
Knut Blomstrøm
kurator og daglig leder 
Trafo Kunsthall



4 5

Interessen for kinetisk kunst 
nådde et høydepunkt på 1950- 
og 1960-tallet, og ble etter 
hvert litt utdatert da video, 
dataanimasjon og robotikk fikk 
større innpass i populærkul-
turen og kunsten.

I senere år har mange gruppeut-
stillinger i Norge inneholdt ett 
eller flere kinetiske arbeider. 
«Norsk skulpturbiennale 2011: 
Menneske og maskin», og 
«NOR13: Lydbasert kunst» kan 
nevnes, men den nyeste utstill-
ingen «Kunst i bevegelse» er 
spesiell fordi den bare omfat-
ter kinetiske arbeider utført av 
kunstnere som bor i Norge.

Fordi kinetisk kunst ofte in-
nebærer interaksjon og noen 
ganger har en humoristisk 
tilnærming til temaet, fort-
setter den å være populær, 
særlig blant barn og de som 
er unge til sinns. Men akkurat 
disse kjennetegnene, sammen 
med nyhetens interesse og det 
tekniske aspektet ved denne 
kunstformen, står i fare for å 
distrahere enkelte tilskuere og 

kritikere slik at de ikke analy-
serer arbeidene på et dypere 
plan. 

I dag er det en indre entusias-
tisk kjerne av nye kunstnere 
som holder tradisjonen med 
kinetisk kunst levende. Mange 
foretrekker mekaniske og 
tekniske prosesser fremfor dig-
itale, kanskje som en nostalgisk 
og taktil reaksjon på våre sta-
dig mer digitale og virtuelle liv. 

Den fornyede interessen er ikke 
synlig bare i Norge, men også 
internasjonalt, for eksempel i 
utstillingen «Ghosts in the Ma-
chine» på The New Museum i 
New York i 2012, MIT Museums 
«5000 Moving Parts» fra 2013–
2015, den årlige «Kinetica Art 
Fair» i Storbritannia, den store 
årlige «International Kinetic 
Art Exhibit and Symposium» 
i USA, og Norges egen «Meta.
Morf Bienniale» i Trondheim.

Marcel Duchamp, «Bicycle 
Wheel», 1951 (etter tapt original 
fra 1913). (Foto: Wikipedia)

Jean Tinguely, «Wundermaschine 
- Méta-Kandinsky» I, 1956. 
(Foto: Museum Tinguely, Basel)

HVA ER KINETISK 
KUNST?
av Glen Farley

Kinetisk kunst er kunst som 
beveger seg. Bevegelsen kan 
være fysisk, skapt av motorer, 
gravitasjon, vind, solen eller 
den som ser på. Bevegelsen 
kan også være rent visuell, 
for eksempel gjennom geo-
metriske mønstre som virker 
som om de beveger seg, eller 
gjennom bruk av film, lys eller 
dataanimasjon. Kinetisk kunst 
innbyr gjerne tilskueren til å 
være deltaker, for eksempel 
ved å sette verket i gang ved å 
trykke på en knapp eller dreie 
på et håndtak. 

Selv om kinetisk kunst ikke 
ble en formell kunstart før på 
1950-tallet, kan de historiske 
røttene til denne kunstformen 
spores tilbake til begynnelsen 
av 1900-tallet og arbeider som 

Marcel Duchamps «Bicycle 
Wheel» (1913), som senere er 
regnet for å være den første 
kinetiske skulpturen, og Naum 
Gabos «Kinetic Construction: 
Standing Wave» (1919–20).  
Laszlo Moholy-Nagys «Light-
Space Modulator» (1930) er en 
tidlig motorisert, roterende 
skulptur av metall, glass og  
lysstråler. 

Utviklingen av den kinetiske 
kunstformen ble aksentuert 
gjennom en håndfull nyskapende 
utstillinger, blant andre  
«Mouvements» i Paris i 1955 og 
«Labyrinth» på Parisbiennalen i 
1963, der Groupe de Recherche 
d’Art Visuel (GRAV) presenterte 
flere typer kinetisk og optisk 
kunst. I 1968 fikk kinetisk kunst 
sin formelle debut i Norge  
gjennom utstillingen Lys og 
bevegelse» i Kunstnernes 
Hus, med blant andre kunst-
nerne Irma Salo Jæger og Odd 
Tandberg. Året etter kom  
Henie Onstad Kunstsenter 
med en oppfølger i form av 
den retrospektive utstillingen 
«Julio le Parc», som fremhevet 

den argentinske kunstnerens 
arbeid med lys, refleksjon og 
interaksjon, og de viste også 
den viktige utstillingen til Jean 
Tinguely: «The Future as We 
Remember It» i 2009. Sveitsisk-
fødte Tinguely anses for å være 
en av de viktigste representan-
tene for kinetisk skulptur med 
sine tegnemaskiner, enorme 
bevegelige skulpturer av indu 
-striavfall og kunstneriske 
«happenings», som noen ganger 
endte med at kunstverkene eks- 
ploderte eller gikk opp i røyk.

I Norge var Odd Tandberg en pi-
oner i bruk av akryl, roterende 
skiver, laserstråler og lyddrevet 
lys, og i en alder av 91 år er 
han fremdeles aktiv som kun-
stner. Bjørn Melbye Gulliksen 
har skapt maskiner som produ- 
serer tilfeldige og komplekse 
bilder, og fantastiske kulelager-
maskiner inspirert av avansert 
matematikk og karnevalslek – 
men det ligger alltid en dypere 
mening bak. 

Kinetisk kunst har bestandig 
hatt en nær kobling til teknolo-

gi, vitenskap og i senere tid, 
økologi. Enkelte ganger, som i 
arbeidene til Moholy-Nagy og 
Tandberg, ser kunsten på sin 
tids maskiner (eller maskiner 
fra tidligere tider) med et nys-
gjerrig og respektfullt blikk. 
Moholy-Nagy gikk så langt som 
til å uttale at «teknologien er 
det som er virkelig i vårt århun-
dre. [...] Å være en maskinbruker 
uttrykker selve spiritualiteten 
til dette landet. Maskinene har 
erstattet tidligere epokers opp-
høyde åndelighet.» Som en 
kontrast har enkelte kinetiske 
kunstnere brukt sine arbeider 
til å sette kritisk søkelys på tek- 
nologien og samfunnet i sin 
alminnelighet. Tinguely gjorde 
narr av masseproduserte for-
bruksvarer og sa at «for meg er 
kunst en form for håndgripelig 
og altomfattende opprør.» 
Noe som karakteriserer en del 
kinetiske kunstprodukter, men 
slettes ikke alle, er at de be-
handler alvorlige temaer på en 
leken eller humoristisk måte, 
som kan være en virkningsfull 
invitasjon til å reflektere og 
diskutere.
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ic works. Norwegian Sculpture 
Biennial 2011: Humanity and 
Machine, and NOR13: Lydbasert 
kunst come to mind, but this 
latest exhibition, Art in Motion, 
is unique in that it exclusive-
ly showcases kinetic works by 
Norwegian-based artists.

The fact that kinetic art often 
features interaction, and some-
times humorous treatment of 
its themes, contributes to its 
enduring popularity, particu-
larly among children and the 
young at heart. However, these 
very characteristics, coupled 
with the novelty and technolo-
gy of the art form, runs the risk 
of distracting some viewers and 
critics from a deeper analysis of 
the works. 

A dedicated core of new art-
ists is continuing the tradition 
of kinetic art today, with many 
showing a preference for me-
chanical and electrical process-
es instead of digital, perhaps 
partly as a nostalgic and tactile 
reaction to our increasingly 
digital and virtual lives. 

This renewed interest is visible 
not only in Norway, but inter-
nationally in, for example, the 
Ghosts in the Machine exhibition 
at the New Museum in New 
York in 2012, the MIT Museum’s 
5000 Moving Parts from 2013-
2015, the annual Kinetica Art 
Fair in the UK, the large annual 
International Kinetic Art Exhibit 
and Symposium in the USA, 
and Norway’s own Meta.Morf 
Bienniale in Trondheim.

Marcel Duchamp, Bicycle Wheel, 
1951 (after lost original of 1913). 
(Photo: Wikipedia)

Jean Tinguely, Wundermaschine - 
Méta-Kandinsky I, 1956. 
(Photo: Museum Tinguely, Basel)

WHAT IS KINETIC 
ART?
by Glen Farley

Kinetic art is art that moves. 
The motion can be physical, 
achieved by motors, gravity, 
wind, the sun or the view-
er. The motion can also be  
purely visual, for example 
through geometric patterns 
that appear to move, or 
through the use of film, lights 
or computer animation. Kinetic 
art often invites the viewer to 
interact, for example by setting 
the work in motion by pushing 
a button or turning a handle. 

Although it did not become a 
formal art form until the 1950s, 
the historical roots of kinetic 
art can be traced back to the 
beginning of the 20th century 
to works like Marcel Duchamp’s 
Bicycle Wheel (1913), credited 
later with being the first kinet-

ic sculpture, and Naum Gabo’s 
Kinetic Construction: Standing 
Wave, (1919-20.) Laszlo Moho-
ly-Nagy’s Light-Space Modulator 
(1930) was an early motorized 
rotating sculpture of metal, 
glass and light beams. 

The development of the kinetic 
art form was punctuated by a 
handful of seminal exhibitions, 
including Mouvements in Paris 
in 1955, and Labyrinth at the 
1963 Paris Biennale where the 
Groupe de Recherche d’Art Vi-
suel (GRAV) presented several 
types of kinetic and optical 
art. Kinetic art made its formal 
debut in Norway in 1968 at the 
exhibition Light and motion in 
Kunstnernes hus that featured, 
among other artists, Irma Salo 
Jæger and Odd Tandberg. Henie 
Onstad Art Centre followed up 
the next year with the retro-
spective exhibition Julio le Parc, 
highlighting the Argentinian 
artist’s work with light, reflec-
tion and interaction, and also 
hosted the major Jean Tinguely 
exhibition The Future as We Re-
member It in 2009. Swiss-born 

Tinguely is considered a major 
figure in kinetic sculpture with 
his self-drawing machines, huge 
moving sculptures of industrial 
scrap and his artistic ‘happen-
ings’ which sometimes ended 
with his artworks exploding or 
burning up.

In Norway, Odd Tandberg was 
a pioneer in the use of acryl-
ics, rotating discs, lasers and 
sound-driven light, and is still 
creating art at 91 years of age. 
Bjørn Melbye Gulliksen has cre-
ated machines that produce 
random complex images, and 
fantastical ball bearing ma-
chines inspired by higher math-
ematics and carnival games, 
but always in the service of a 
deeper meaning. 

Kinetic art has always main-
tained a close relationship with 
technology, science and more 
recently, ecology. Sometimes, 
like in the works of Moholy-Nagy 
and Tandberg, the art treats 
the machinery of the time (or 
an earlier time) with curiosity 
and respect. Moholy-Nagy went 

as far as to say that, “the reality 
of our century is technology. 
[…] To be a user of machines is 
to be the spirit of this country. 
Machines have replaced the 
transcendental spiritualism of 
past eras.” Conversely, some 
kinetic artists have used their 
work to raise critical issues 
about technology and soci-
ety at large. Tinguely satirized 
mass-produced consumer 
products, and said “to me art is 
a form of manifest revolt, total 
and complete.” One character-
istic of some kinetic artworks, 
though far from all, is a whim-
sical or humorous treatment of 
serious themes, which can be an 
effective invitation to reflection 
and discussion.

Interest in kinetic art peaked in 
the 1950s and 1960s, and fell 
somewhat out of fashion as 
video, computer animation and 
robotics became a bigger part 
of popular culture and art.

More recently, many group 
exhibitions in Norway have 
featured one or more kinet-
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ARTISTS AND ARTWORKS 
in alphabetic order

Text and portrait photos (ex. Jonsson): GRETHE HALD

KUNSTNERE OG KUNSTVERK
i alfabetisk rekkefølge

Tekstene og portrettfotoer (eks. Jonsson): GRETHE HALD
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Sometimes you have to search 
a while for one of Serina  
Erfjord’s artworks. I know it 
should be here, but where is 
it, really? Then it suddenly ap-
pears, initially perhaps through 
a small gesture, a distraction 
somewhere in the far corner 
of your eye. A hole, a rotating 
protrusion, a runny stain held in 
place by the balance between 
mass and centrifugal force. 
Discovered, as if by chance, 
because with Serina Erfjord’s 
works we are often faced with 
a very low-key artistic expres-
sion – except when sound is 
involved. The mould growing 
up the wall from a corner of the 
room is not what you think. It 
is Erfjord’s site-specific drawing 
that occupies the space where 
two walls meet; static, but 

potentially moving in its 
expression.

Whereas you shudder at the 
sight of the skin that forms 
on boiling milk, Serina Erfjord 
preserves it, like something 
precious. She speaks enthusias-
tically about its amazing mate-
rial properties: semi-transpar-
ent, extremely fragile, but also 
so incredibly stable once dry. 

Materials are an important 
subject for Erfjord, especially 
those which seem least usable; 
the small, almost unremarkable 
and understated objects, ones 
that are practically unnotice-
able. A frost spot on a wall, Cold 
Stain, reveals nothing about 
the cleverness of the techni-
cal thinking behind it when  

«Vindu», 2015. 

«Uten tittel», 2010. 

Window, 2015. 

Untitled, 2010. 
2,5 diameter

beveger den også oss, på det 
mentale plan. 

Det skjelver nesten umerkelig 
i en vindusflate. Man aner re-
fleksjonen av seg selv, men det 
hele bølger for blikket, lik et 
vindu i vinden. «Heldige tilfeld-
igheter» kaller Serina Erfjord 
det som dukker opp, som ideer. 
«Tenk om vinduet duvet», ten-
ker hun, og plutselig er hun 
over i noe som bærer henne 
videre, til forskning og videre 
utprøving. Den vanskelige trig-
ger henne, det MÅ være litt ut-
fordrende.  Dermed støper hun 
et vindu i klar silikon. Hva er 
den sårbare balansen mellom 
det faste og flytende, før det 
brister? Det er alltid en fare for 
at det ikke funker, det er ufor- 
utsigbart. Som livet selv. 

Det hender man må lete lenge 
etter et kunstverk av Serina Er-
fjord. Jeg vet at det skal være 
her, men hvor er det, egent-
lig? Så gir det seg plutselig til 
kjenne. Kanskje først gjennom 
en liten bevegelse, en forstyr-
relse et sted ytterst i øyekro-
ken. Et hull, en roterende ut-
vekst, en rennende flekk holdt 
på plass av balansen mellom 
masse og rotasjon. Oppdaget, 
som ved en tilfeldighet. 

For med Serina Erfjords ar-
beider er det ofte meget 
lavmælte kunstuttrykk vi står 
overfor,- når ikke lyd er in-
volvert. Muggen som vokser 
oppetter veggen fra et hjørne i 
rommet, er ikke det du tror. Det 
er Erfjords stedsrelaterte tegn-
ing som inntar plassen der to 

SERINA ERFJORD

vegger møtes, statisk, men po-
tensielt bevegelig i sitt uttrykk.

Og snerken, som du gysende 
tar av den kokte melken, den 
tar Serina Erfjord vare på, 
som noe dyrebart. Hun snak-
ker entusiastisk om dens fan-
tastiske materialegenskaper: 
halvtransparent, ekstremt skjør, 
men også så utrolig stabil når 
den er størknet. Materialer 
er et viktig tema for Erfjord, 
særlig de tilsynelatende minst 
anvendelige. De små, nesten 
umerkelige og underkommu-
niserte virkemidlene, nesten 
ikke til å ense. En frostflekk i 
en vegg, «Cold Stain», sladrer 
ikke om det teknisk finurlig ut-
tenkte, der den lar seg betrakte 
på nært hold. Mens den sakte 
beveger seg og skifter ham, 
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denne kinetiske skulpturen 
kalt «Overvåking» oppstår en 
første følelse av ubehag idet vi 
avgir vårt eget fi ngeravtrykk på 
startknappen.  I neste sekvens 
kommer den snikende følelsen 
av å bli avfotografert uten 
samtykke. Et siste lag oppstår 
med vinduet inn til kontrollsen-
tralen, der komponentene viser 
seg å være fra USA, Russland og 
Kina, overvåkingens suverene 
supermakter. Med et innlagt 
trappetrinn kan også helt små 
barn få innblikk i denne skulp-
turens indre liv.

Lun humring og høy latter er 
lov når man betrakter Glen 
Farleys smått intrikate forun-
dringsverk. Men som alltid, når 
latteren får følge av ettertank-
en, blir opplevelsen noe langt 

Glen Farley valgte ganske nylig 
å bli kunstner på heltid. Han tok 
med seg sin tekniske innsikt og 
livslange fascinasjon for sam-
menstilling av kjente objekter 
i helt nye konstellasjoner.  Med 
lekenhet og utforskertrang, har 
han et tydelig behov for å si 
noe vesentlig om vår tid, med 
både politisk brodd og psykolo-
giske hentydninger, som titlene 
kan røpe.  Når også publikum 
fascineres over hans bevegelige 
objekter, kretser rundt dem og 
betrakter hva som da skjer, har 
Farley oppnådd mye av det han 
har satt seg fore. 

Bevegelsen er det sentrale i 
denne kunstopplevelsen. Me-
kanikken, som er en synlig og 
viktig bit av andre bevegelige 
kunstverk, er her skjult, så det 

mer enn humoristens grunne 
og kortsiktige pek. Denne kun-
sten gjør noe med oss som stik-
ker dypere.

«Hemmeligheter II» er tittel på 
det andre verket, med fotocol-
lage av designer Sarah Rosen-
baum og lydspor av komponist 
Mats Claesson.  Vi har alle hem-
meligheter, i våre privatliv og i 
familiens lønnkammer.  Noen 
er harmløse, men slett ikke alle. 

GLEN FARLEY

er bare den rene bevegelsen 
som er igjen. Til tross for kunst-
nerens profesjonelle digitale 
kompetanse er det ingen spor 
av elektronikk i disse objektene. 
Komponentene baserer seg på 
det mekaniske og elektriske og 
har mer å gjøre med fortidens 
titteskap og spilledåser enn 
samtidens online-tilværelse.

Stilt overfor objektene kan 
man føle seg hensatt til et 
oppfi nnerverksted der over-
raskende historier oppstår av 
uventede koblinger. Man kan 
sågar få assosiasjoner til even-
tyrenes verden, som scener 
hos H.C. Andersen. Eller i møte 
med en Alice in Wonderland, 
der alt kan skje og ingen forun-
dres over at en fl ue overvåkes 
av en vepsedrone fra oven. Med 

observed close-up. While it 
slowly moves and moults, 
it also moves us, on a 
mental level. 

A window pane trembles 
almost imperceptibly. The 
viewer recognizes their own re-
fl ection, but everything bulges 
under their gaze, like a window 
in the wind. “Lucky coinci-
dences” is what Serina Erfjord 
calls the things that pop up 
as ideas. “Imagine a window 
duvet,” she thinks, and sud-
denly she is on to something 
that moves her forward, to do 
research and more testing. The 
diffi cult animates her; it MUST 
be a little challenging. This is 
why she cast a window in clear 
silicone. Where is the fragile bal-
ance between solid and liquid, 

before it bursts? There is always 
a danger that it will not work; it 
is unpredictable. Like life itself.

E
R
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serinaerfjord.com
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Andersen, or a visit to an Alice 
in Wonderland, where anything 
can happen and no one is sur-
prised to see a fl y being spied 
upon by a wasp drone hovering 
above. The fi rst impression of this 
kinetic sculpture, Surveillance, is a 
feeling of unease as you realize 
that your fi ngerprint might have 
been taken by pushing the start 
button. In the next sequence 
comes the uncomfortable 
feeling of being photographed 
without consent. A fi nal layer of 
meaning can be found by look-
ing through the little window 
onto the mechanical control 
board, where components prove 
to be from the U.S., Russia and 
China, the superpowers of sur-
veillance. With a built-in step, 
even small children can experi-
ence this sculpture’s inner life.

Smiles and laughter are certainly 
allowed when viewing Glen Far-
ley’s small, intricate and surpris-
ing works. However, as always 
when laughter is followed by 
contemplation, the experience 
becomes far more than shallow 
and transient humour. This art 
has a deeper effect on us.

Secrets II is the title of the 
other work in this exhibition, 
and includes photo collages 
by designer and photogra-
pher Sarah Rosenbaum and 
soundtracks by composer Mats 
Claesson. We all have secrets in 
our private lives and in our fam-
ilies’ hiding places. Some are 
harmless, but certainly not all. 

F
A
R
L
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farleykunst.noGlen Farley chose quite recently 
to devote himself completely 
to the world of art. He brought 
with him his technical knowl-
edge and lifelong fascination 
for putting familiar objects 
together into totally new con-
stellations. With playfulness 
and an inquisitive mind, he 
has an obvious need to say 
something signifi cant about 
our times, and to do so with 
political bite and psychological 
allusions, something the titles 
of his works often reveal. When 
the viewing public is fascinated 
by his moving objects, circle 
around and take in all that is 
happening, Farley has achieved 
much of what he set out to do.
 
Motion is the central element 
in this art experience. The me-

chanics, which are a visible and 
important dimension of many 
other kinetic artworks, are 
hidden here, so only the pure 
motion of the objects remains. 
Despite the artist’s digital ex-
pertise acquired from an earlier 
career, there is no trace of elec-
tronics in these works. All the 
components are mechanical or 
electrical and have more to do 
with the peep shows and music 
boxes of the past than with the 
online world of today.

Faced with these artworks, the 
viewer may feel transported to 
an inventor’s workshop where 
exciting new narratives arise 
out of unexpected connections. 
The viewer might even get as-
sociations to fairy tales, such 
as a scene from Hans Christian 

«Hemmeligheter II», 2012.
Secrets II, 2012. 
80 x 60 x 60
Foto/Photo: Sarah Rosenbaum

«Overvåking», 2015.
Surveillance, 2015. 
80 x 20 x 40
Foto/Photo: Lavasir Nordrum
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A red ball moves slowly and 
asymmetrically around the 
shiny steel plate on which it 
balances and reflects. The ped-
estal of pine stands in contrast 
and leaves the viewer with an 
impression midway between 
the natural and the industrial, as 
if, perhaps, something fantastic 
and man-made is triumphing 
on nature’s altar?

Cecilia Jonsson works concep-
tually and moves freely within 
media installation, sculpture, 
sound, video and performance 
art, incorporating elements 
of microscopy, archiving and 
electronic motorization. Her 
art resides in the borderland 
between fiction and science, 
where she particularly explores 
the intersection between or-

ganic and dead matter. 

In the work Passage of the Red 
Queen, a ball is held in place by 
electromagnetism generated 
from the coils of copper wire 
that surround it. With its circu-
lar form, the work explores the 
development of industrialism 
from an ecological perspective. 
Jonsson has taken the title 
from the novel Through the 
Looking-Glass, and What Alice 
Found There, written in 1871 by 
Lewis Carroll. The dialogue be-
tween Alice and the Red Queen 
in the looking-glass world, 
where Alice ran yet remained in 
the same place, gave its name 
to the Red Queen hypothesis. 
This was a theory proposed 
by Leigh Van Valen in 1973 de-
scribing the evolutionary race 

Passage of the Red Queen, 2015. 
120 x 90 x 90

«Passage of the Red Queen», 2015. 

«Passage of the Red Queen» 
spiller også på Nikola Teslas 
industrielt revolusjoneren-
de oppdagelse av roterende 
magnetfelt og hans konstruk- 
sjon “Egg of Columbus” vist 
på Verdensutstillingen i 1893. 
I stedet for fenomenet med 
det balanserende kobberegget 
som snurrer i voldsom fart, har 
Cecilia Jonsson valgt et mini-
malistisk samtidsuttrykk for sin 
skulptur. Egget av stål har ek-
spandert og fått en selvbæren-
de kuleform som skinner i 
høypolert rød lakk. Den mag-
netiske tilførselens periodiske 
høyder og fall etter mate- 
matiske lover, forårsaker en 
kontinuerlig forskyvning av 
kraftlinjene. Kulens langsom-
me og nærmest nølende rotas-
jon gir inntrykk som av forsik-

En rød kule beveger seg lang-
somt og asymmetrisk rundt 
på den blanke stålplaten den 
balanserer på og speiles i. 
Sokkelen av furu kontrasterer 
inntrykket som midt mellom 
det naturnære og det industri-
elle. Som om noe fantastisk og 
menneskeskapt triumferer på 
naturens alter?

Cecilia Jonsson arbeider kon-
septuelt og forholder seg 
fritt overfor mediene instal-
lasjon, skulptur, lyd, video og 
performance, med innslag av 
mikroskopi, arkivering og elek-
tronisk motorikk. Hennes kunst 
befinner seg i grenselandet 
mellom fiksjon og vitenskap, 
der hun særlig utforsker spen-
ningsfeltet organisk og død 
materie. 

tig søken og konstruksjonen 
kan på flere vis synes som et 
Columbi egg. 

Cecilia Jonssons mange verk 
tar form gjennom informa- 
sjonsinnsamling og for henne 
er selve dokumentasjonen en 
vesentlig del. Med sitt arbeid 
forsøker hun å vise skapte min-
ner av meningsfullhet og mys-
tikk rundt det virkelige. Hun 
stiller spørsmål ved det antatt 
økonomisk bærekraftige gjen-
nom kunstverk som refererer til 
miljø, sosial kultur, magisk real-
isme og en samtidens alkymi.

CECILIA JONSSON

I verket «Passage of the Red 
Queen» holdes en kule på 
plass ved hjelp av elektromag-
netisme, sendt gjennom spo-
lene med kobbertråder som 
omgir den. Med sin sirkelform 
utforsker verket industrial-
ismens utvikling i et økolo-
gisk perspektiv. Tittelen har  
Jonsson tatt fra romanen 
«Through the Looking-Glass», 
and «What Alice Found There» 
fra 1871 av Lewis Carroll. Di-
alogen mellom Alice og den 
røde dronningen i speil-landet, 
der Alice sprang, men likevel 
sto på samme sted, ga navn til 
«Red-Queen-hypotesen». Den 
ble til en teori av Leigh Van 
Valen i 1973 som beskriver det 
evolusjonære kappløpet som 
skjer mellom artene og deres 
individer. 

Foto/Photo: Miriam Solvang Dein
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nen fra Tyskland. En maskin 
er per defi nisjon laget for å 
lette oss for arbeid, samtidig 
som den påvirker oss på en 
avhengighetsskapende måte. 
Forståelsen for virkemåten til 
en bilmotor eller datamaskin 
minsker etter hvert som de inn-
kapslede produktene utvikles 
med stadig mer avanserte 
løsninger. Den åpne formen 
Myskja søker å gi alle skulp-
turene, kan stå som motpol til 
teknologien vi omgir oss med. 
Ingenting skal være dekket til 
og ingenting overfl ødig, men 
innebære en rasjonell, funk-
sjonell tilnærming til objektet. 
Produktet er dens rene funk-
sjon samtidig som det blir en 
lek med maskinbegrepet. Den 
repetitive og konsumerende ak-
ten er maskinens ubønnhørlige 

En sigarett skyves opp fra raden 
av likesinnede og føres resolutt 
på plass i holderen. En annen 
smidig metallarm glir på plass 
og sigaretten tennes. Stempe-
let sørger for at den «røykes» 
og sneipen med askerestene 
feies ned fra stillaset. Den som 
en gang har sett Kristoffer 
Myskjas «Røykende Maskin», 
glemmer den neppe.

Ideer oppstår, nye skulpturer 
blir til, men det tar tid å real-
isere tekniske fi nurligheter og 
løse problemer underveis, før 
verket endelig virker som for-
utsatt. Når kunstneren faktisk 
lager hver eneste komponent 
selv, ned til den minste skrue, 
blir tiden i seg selv en vesentlig 
faktor i kunstprosessen. 

skjebne. I skulpturen «Gover-
nors» kontrollerer de roterende 
delene hverandres hastighet, 
som en evig overvåkende makt-
kamp mellom elementene. 
«Konspirerende Maskin» virker 
som en spilledåse, men i stedet 
for toner er det stavelser som 
spilles. Disse settes sammen 
til ord og utgjør grunnlaget 
for en lavmælt samtale mel-
lom skulpturens to høyttalere. 
Kristoffer Myskja vil ikke at det 
konseptuelle skal dominere. 
Kunstverkets verdi skal ligge i 
det fysiske, bevegelige uttryk-
ket og opplevelsen vi får av det.

KRISTOFFER MYSKJA

For Kristoffer Myskja, som 
begynte sin kunstneriske kar-
riere som maler, men som fra 
barnsben av var opptatt av me-
kaniske innretninger, var det 
en befrielse å oppdage kunst-
nerskap som Jean Tinguely, 
Gruppo T og Arthur Ganson. 
Myskja har med sine kinetiske 
skulpturer deltatt på en rekke 
utstillinger i Norge og utland-
et, blant annet på Ikon Gallery 
i Birmingham, Malmø kunsthall 
og senest ved Tinguely-museet 
i Basel.

Maskinparken til Myskja er 
høyst analog. Det produseres 
nesten ikke manuelle maskiner 
lenger, derfor består atelieret 
hans primært av utstyr fra 
1950-60 tallet, som dreieben-
ken fra Sveits og fresemaski-

that occurs between opposing 
species. 

Passage of the Red Queen also 
plays on Nikola Tesla’s revolu-
tionary industrial discovery of 
rotating magnetic fi elds and his 
Egg of Columbus device shown 
at the Chicago World’s Fair in 
1893. Instead of the phenom-
enon of the balancing copper 
egg spinning at tremendous 
speed, Cecilia Jonsson has cho-
sen a minimalist contemporary 
expression for her sculpture. 

The steel egg has expanded 
into a self-supporting spherical 
shape that shimmers in highly 
polished red lacquer. The mag-
netic source’s periodic highs 
and lows follow mathematical 
laws, causing a continuous shift 

of the power fi eld. The ball’s 
slow and almost hesitant rota-
tion gives the impression of a 
cautious search, and in many 
ways the work resembles an 
egg of Columbus. 

Cecilia Jonsson’s many works 
take shape through collecting 
information, and for her the 
documentation itself is an es-
sential element. Through her 
work she tries to show created 
memories of the meaningful 
and mystical surrounding the 
real. She questions the as-
sumption of economic sustain-
ability through artworks that 
refer to the environment, social 
culture, magical realism and 
contemporary alchemy.
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ceciliajonsson.com
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his studio dates from the 1950s 
and 1960s, including the lathe 
from Switzerland and milling 
machine from Germany. A 
machine is by defi nition de-
signed to lighten our workload, 
but at the same time it has 
some kind of addictive infl uence 
on us. Understanding the inner 
workings of a car engine or 
a computer becomes more 
diffi cult as the encapsulated 
products are developed us-
ing increasingly sophisticated 
solutions. The open form that 
Myskja seeks to give all his 
sculptures stands in contrast 
to the technology that sur-
rounds us. Nothing should 
be concealed or superfl uous; 
but it should entail a rational, 
functional approach to the 
object. The product is its pure 

function, yet at the same time 
it represents a play on the con-
cept of machine. The repetitive 
and consuming act is the ma-
chine’s inevitable fate. In the 
sculpture Governors, the rotating 
parts monitor and control each 
other’s speed, like an eternal 
power struggle between the 
elements. Conspiring Machine 
resembles a music box, but 
instead of notes, it plays sylla-
bles. These are assembled into 
words and form the basis for a 
hushed conversation between 
the sculpture’s two speakers. 
Kristoffer Myskja does not want 
the conceptual to dominate. 
The value of the artwork must 
lie in the physical, kinetic 
expression, and in our experi-
ence of it.

M
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kristoffermyskja.comA cigarette is pushed up from 
a row of its peers and fed res-
olutely into the cigarette hold-
er. Another fl exible metal arm 
swings into place and lights 
it. The piston ensures that the 
cigarette is “smoked” and the 
remaining butt and residue ash 
is swept off the ramp and onto 
the fl oor. Anyone who has ever 
seen Kristoffer Myskja’s Smoking 
Machine will never forget it.

Ideas are formed and new 
sculptures are created, but it 
takes time to realize ingenious 
technical mechanisms and 
solve problems along the way 
before an artwork fi nally works 
as intended. When the artist 
actually creates every com-
ponent himself, down to the 
smallest screw, time in itself 

becomes a signifi cant factor in 
the artistic process. 

For Kristoffer Myskja, who 
began his artistic career as a 
painter but who from childhood 
was fascinated by mechanical 
devices, it was liberating to 
discover artists such as Jean 
Tinguely, Gruppo T and Arthur 
Ganson. Myskja has showed his 
kinetic sculptures in numer-
ous exhibitions in Norway and 
abroad, including Ikon Gallery 
in Birmingham, Malmö Kons-
thall, and most recently Museum 
Tinguely in Basel, Switzerland.

The machine tools that Myskja 
uses to create his art are highly 
analogue. Almost no manual 
machine tools are produced 
anymore, so the equipment in 

Governors, 2013. 
«Governors», 2013. 

Conspiring Machine, 2007. 
105 x 34 x 28

134 x 30 x 26

«Konspirerende maskin», 2007. 
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In Atle Selnes Nielsen’s kinetic 
sculptures, events follow each 
other in sequence, more or 
less as natural consequences 
of what he has thought out 
and put together. The rhyth-
mic breathing of the leather 
bellows can be recognized as 
something almost human. This 
initial impression is accom-
panied by a sense of physical 
fragility, as if something is go-
ing to sink or swim. Something 
is activated, and in the back-
ground, bleached white bird 
skulls peck on shiny tin cans, 
like an ominous sign that some-
thing is at stake?

Atle Selnes Nielsen likes 
straightforward titles for his 
works, like Reservoir and 115 
degrees. He says that these do 

not provide answers, but might 
lead viewers to make their own 
associations. This may cause 
viewers to move around as if 
in a slight delirium from their 
encounters with such richly de-
tailed sculptures. Microphones, 
speakers and gears with unpre-
dictable movements contrib-
ute to an increasing sense of 
apocalyptic discomfort. Who is 
looking at us, what will happen, 
and who will give us instructions? 

The foot pedal that starts ev-
erything up reinforces this feel-
ing: what will happen when you 
step on it? Will the sculpture 
slowly come together, draw a 
breath, so to speak, and then 
do … what? Or will it overwhelm 
us with sounds and other mo-
mentary impressions that we 

«115 grader», 2014.
115 degrees, 2014. 
160 x 500 x 400 

strumentet menneskene tok i 
bruk, ligger i denne kunstner-
ens bakhode. Lydkunsten han 
tidlig ble så opptatt av ledet 
ham videre inn i den kinetiske 
kunstverdenen, der hver min-
ste del av installasjonene har 
mening og ingen plassering er 
tilfeldig. Til og med en skarve 
ledning kan bli som en tegning 
i rommet, slik den kan minne 
om en kobraslange, klar til hugg. 
Legger man til litt utdatert  
båndopptaker-teknologi, er 
vi over i andre sider av denne 
kunstnerens gamle fascinasjon 
for prosessuelle komposisjoner, 
lydlige sammenhenger og den 
akustiske virkeligheten som 
omgir oss. 

Atle Selnes Nielsens objekter 
består av deler som han mål-

I Atle Selnes Nielsens bev-
egelige skulpturer følger hen-
delsene på hverandre, som 
mer eller mindre naturlige 
konsekvenser av det som han 
har tenkt ut og satt sammen. 
Lærbelgenes rytmiske pust 
kan gjenkjennes som noe nest-
en menneskelig. En slik første 
fornemmelse rommer også 
følelsen av kroppslig skjør- 
het, som om noe skal briste 
eller bære. Noe er satt i gang 
og i bakgrunnen hakker hvite 
fuglekranier på blanke blikk-
bokser, -som en foruroligende 
advarsel om at noe står på spill?

Atle Selnes Nielsen liker saklige 
titler, som «Reservoar» og «115 
grader». De gir ikke fasiten, 
men kan lede publikum inn i 
egne assosiasjoner, mener han. 

bevisst har anskaffet, men også 
av slikt som han finner på sin 
vei, samlet på Askeladd-vis. Når 
han så monterer sine skulptur-
er ved hjelp av lodding, sveising 
og sliping, oppstår også små 
unøyaktigheter som er en viktig 
del av uttrykket. Det skal være 
litt skeivt og skakt, synes han. 
Men det presise og stramme i 
helheten taler sitt eget og as-
sosiativt passende språk, om 
vel uttenkte løsninger og full 
kontroll. 

ATLE SELNES NIELSEN

Det fører kan hende til at man 
selv beveger seg litt som i vil-
lelse, i møte med de innholds-
rike skulpturene. Mikrofoner, 
høyttalere og tannhjulenes 
uforutsigbare bevegelser bidrar 
til den tiltakende følelsen av et 
apokalyptisk ubehag. Hvem ser 
oss, hva vil skje og hvem skal gi 
oss sine instruksjoner? 

Pedalen som kan sette det 
hele i gang forsterker denne 
følelsen, hva skjer når man 
tråkker den ned? Vil skulpturen 
sakte samle seg, trekke pusten, 
så å si, for så å gjøre hva? Eller 
vil den overmanne oss av lyd og 
andre momentane inntrykk vi 
ikke er i stand til å forutse og 
dermed frykter?

At trommer var det første in-
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Noen ganger er skulpturene re-
sultat av en 10 år gammel idé 
som endelig fi nner sin form. 
Hun kan våkne med en helt 
klar visuell løsning, når under-
bevisstheten har gjort sitt. 
«Det er det beste ved jobben 
min, så kommer den tunge me-
kaniske utfordringen etterpå!» 
Hun har til tider tydd til hjelp for 
de vel uttenkte, tekniske løsnin-
gene, men i de nyeste verkene 
gjør hun det meste på egenhånd.

Sommerfeldt-Colberg er 
opptatt av det klinisk kjølige 
og laboratoriumsaktige i sitt 
uttrykk, der det er noe som 
åpenbart foregår og hun selv 
er laboranten som søker for å 
fi nne. I «Hygienisk instrument», 
som bokstavelig talt beveger 
seg innenfor en laboratorie-es-

Jeg opplever meg pustet i nak-
ken av noe stort og foreløpig 
uforklarlig, men likevel gjen-
kjennelig. Bak meg står «I 
beredskap» av Bente Som-
merfeldt-Colberg, synet av to 
enorme paraplyer var første 
slående inntrykk. Deretter den 
langsomme, langsgående be-
vegelsen av paraplyene som 
glir vekselsvis fra lukket til 
åpen tilstand, med en lav, pus-
tende lyd. Blikket fl ytter seg, til 
markante, faretruende paraply-
spisser og assosiasjonene kom-
mer, til vær, sted og eksistens.

En aner spillet på tvety-
digheter: det som skjermer, det 
som frastøter, holder unna og 
er potensielt skadelig. 

Som en eksistensialistisk kom-

tetikk, sviver glassløperes drei-
ende bevegelser i en overdi-
mensjonert petri-skål, over et 
forstørret foto av en håndfl ate. 
Flytende, klar såpe danner 
derigjennom nye linjer i den 
fl ytende massen, -verket toer 
sine hender.

Man kan komme i tanker om 
trollmannens lærling, som 
opplevde at den forheksede 
kosten overtok alt. En av Bente 
Sommerfeldt-Colbergs skulp-
turer har da også levd sitt eget 
liv, et bord som begynte å gå 
rundt seg selv og bestemte seg 
for å forlate rommet via trap-
pen. Tanken ser ut til å fryde 
kunstneren, - et herlig over-
raskelsesmoment!

BENTE SOMMERFELDT-COLBERG

mentar til og svar på spørsmål 
som ennå ikke er stilt? 
I beredskap mot det som kan 
komme og som påminnelse om 
hva vi kan ha i vente?

Flere av Sommerfeldt-Colbergs 
arbeider kan ha med en truet 
verden å gjøre, med utsatthet 
og sårbarhet. Hun er opptatt 
av at det viser et spesielt hen-
delsesforløp, noe som nesten 
gjenspeiler en menneskelig 
handling, og hun henter ele-
menter og objekter fra en 
felles opplevelses- og erfar-
ingsverden. De elektroniske 
komponentene og koblingene 
er innkjøpt, motoren og tim-
erne programmeres inn i en 
datamaskin som styrer skulp-
turens fremferd.

are unable to predict and thus 
fear?

Drums were the fi rst instru-
ments humans began to play, 
and this lies in the back of the 
artist’s mind. The sound art 
which captivated him early in 
his career led him further into 
the world of kinetic art, where 
each tiny part of his installa-
tions has meaning and where 
nothing is placed by chance. 
Even a simple cable can be a 
symbol in the room, resembling a 
cobra, ready to strike. Add to this 
a slightly outdated tape recorder 
technology, and we are shown 
other aspects of this artist’s 
early fascination for process-driven 
compositions, phonetic connec-
tions and the acoustic reality that 
surrounds us. 

Atle Selnes Nielsen’s artworks 
consist of objects that he has 
acquired intentionally, but also 
some that he fi nds along the 
way, not unlike Askeladden in 
the Norwegian fairy tale. When 
he assembles his sculptures by 
soldering, welding and grinding, 
small inaccuracies arise that 
make up an important element 
in his artistic expression. He be-
lieves things should be slightly 
bent and crooked, but the 
precision and discipline of the 
overall result, while still true 
to the associations that arise, 
makes its own statement about 
well thought-out solutions and 
full control.
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Sometimes the sculptures are 
a result of a 10-year-old idea 
that fi nally fi nds its form. She 
may wake up with a complete-
ly clear visual solution once the 
subconscious has done its work. 
“That’s the best thing about 
my job, and then come the 
diffi cult mechanical challenges 
afterwards!” She has at times 
resorted to getting help on the 
invented technical solutions, but 
she has completed most of the 
work on her latest pieces herself.

Sommerfeldt-Colberg is most 
concerned about the clinical, 
cold and scientifi c in her artis-
tic expression, where there is 
clearly a process unfolding and 
she is the laboratory technician 
seeking answers. In Hygienisk in-
strument (Hygienic instrument), 

which literally moves within a 
laboratory aesthetic, glass rods 
rotate in an oversized Petri dish, 
over an enlarged photo of the 
palm of a hand. Clear, liquid 
soap thus forms new lines in the 
fl owing mass; the work is wash-
ing its hands.

The viewer’s imagination is 
reminded of the sorcerer’s ap-
prentice who witnessed how 
the bewitched broom took over 
everything. Another of Bente 
Sommerfeldt-Colberg’s sculp-
tures has lived its own life; a 
table that began to move 
around on its own and chose to 
leave the room – by the stairs. 
The idea seems to thrill the artist 
– a lovely element of surprise!

bentesommerfeldt-
colberg.no

I feel that something is breath-
ing down my neck, something 
big and as yet inexplicable, yet 
somehow recognizable. Be-
hind me stands I beredskap (On 
standby) by Bente Sommer-
feldt-Colberg. The sight of two 
huge umbrellas makes a strik-
ing fi rst impression. This was 
followed by the slow, horizontal 
movement of the umbrellas 
sliding alternately from closed 
to open position, accompanied 
by a low breathing sound. My 
gaze moves to conspicuous, 
ominous umbrella spikes and 
associations arise to weather, 
location and existence.

One senses the play on ambi-
guities: something that shields, 
that repels, keeps things at a 
distance and yet is potentially 

harmful. Like an existentialist 
comment on, and answer to, 
questions not yet asked? On 
standby for what may come 
and a reminder of what lies in 
store for us?

Several of Sommerfeldt-Colberg’s 
works can be seen to be dealing 
with a threatened world, with 
exposure and vulnerability. She 
is concerned with showing a 
particular sequence of events, 
which almost refl ect a human 
action, and she draws on ele-
ments and objects from a world 
of shared perception and expe-
rience. The electronic compo-
nents and connections are off-
the-shelf products, the motor 
and timers are programmed 
into a computer that controls 
the sculpture’s behaviour.

«I beredskap», 2014. 
On Standby, 2014. 
220 x 430 x 180
Foto/Photo: Øystein Tharvaldsen

«Troubled Water», 2015.
Troubled Water, 2015. 
50 x 50 x 80
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