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Hvor er vi nå? I utmarka. Betegnelsen har noe vagt asosialt og fordrevet over seg, som om vi var
plassert i et ugangbart territorium i marginene av sivilisasjonen. Utenfor forpliktende sosiale
koder og mønstre. Utenfor et absolutt innenfor.
Her finnes muligheter og idealer, løftet ut av
samfunnet som spiser varer, tid og tjenester.
Bevegelse og frihet, på terskelen til noe vi
elsker – vilt og ukultivert. Den blotte vissheten
om at det finnes noe tilnærmet konstant, i
kontrast til samtidens opphetede digitale
spor, får en verdi i seg selv. En basal refleks
skjærer gjennom mange lag, tilegnet over tid.
Det romantiske håpet er at en sansbar,
uforanderlig virkelighet er innen rekkevidde,
en kroppsliggjøring uavhengig av teknologiske proteser. Drømmen er vel at distansen
opphører.

Furuskog, lyng og kratt som visningsramme
smyger seg unna institusjonelle rom, i den
grad at ingen ser ut til å ville noe spesielt med
denne kunsten. Den bare er der, som et
tillegg til – eller forlengelse av – det organiske,
en konstruksjon som pendler mellom kamuflasje og naturlig, konkret tilstedeværelse.
Overlatt til seg selv, bladene, gresstustene,
insektene og fuglene, registreres denne
kunsten på en ganske annen radar enn den
kunstspesifikke. Her presser ingen og ingenting. Det er luftig, fullt av oksygen og svev.
Disse kvitrende fuglene kan se ned på kunsten
fra en høy gren. Kanskje de tar notis.

Orientering
På åpningen av Ingri Haraldsens Avstand en
dag i mai ble publikum geleidet rundt i ulendt
terreng. Opp i marka, på stier hvor sprø kvister
knekker under foten og den friske furulukten
tar oss til en tilbakelagt barndom. Spisser man
ørene, hører man også biltrafikken, om enn
dempet. Vi er altså ikke så langt unna byen
likevel. Så er verket plassert, nesten usynlig,
men per definisjon lavterskel, tilgjengelig for
alle. Helt uforvarende kan det bli oppdaget av
deg som vimer rundt i naturen, for å finne ro
eller puls. Som en post på en orienteringsløype du ikke helt visste du fulgte, og som kan
ta deg til et ukjent sted.

Landskapstegningens utstrekning
Ingri Haraldsen bruker naturen som bakgrunn,
idé og forlegg for detaljerte studier. Med
Avstand smelter blyanten sammen med
naturens egen tegning. En tegning basert på
et satellittbilde er plassert i et vitrinebord i en
imøtekommende lysning. Som et møbel står
det på et berggulv i et naturlig atrium, som
følge av et hemmelighetsfullt hendelsesforløp.
Tegningen ligger under glass, slik at vi står
over den og ser ned på den, synlig fra et
fugleperspektiv. Tegningen er krystallklar og
presis, med klare sort/hvite avtegninger av et
satellittbilde av det terrenget vi faktisk
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befinner oss i, i retning Nøklevann i Østmarka.
Tegningen er omgitt av tykke lag av andre
tegninger med en mer ekspressiv og mindre
utpenslet natur, en krets av papir behandlet
med vann, kull, pastell og grafitt.

evig pågående. Stein som slenger unyttig og
rotete rundt, blir systematisert og gjort
formålstjenlig.
Kartets informasjon
Avstand sitt konkrete utgangspunkt kommer
ikke straks tilsyne, og kan ved første øyekast
oppfattes som abstrakt, med buktende linjer
og grålige graderinger. Men det er altså et
satellittbilde over området som er representert
her. Strekens mange lag, som spenner fra en
fin crispy kvalitet til en tyngre materialitet,
mimer sedimentære bergarter på en nesten
fotorealistisk måte. Blyantens basale fundament peker på at landskapet faktisk består av
ulike sjikt og dimensjoner; arkeologen
avdekker
geografien
utfra
tidsmessige
beregninger.

Her oppstår en sammensatt situasjon. Former
korresponderer med hverandre, samtidig
opptrer kunsten som mulig katalysator for
sosiale situasjoner uten klare instruksjoner.
Man kan ikke helt vite hva man ser. Denne
kunstpraksisen er unndratt opplagte formularer som ville styrt en mer tradisjonell visningssituasjon, med sine presseskriv, veggtekster
og tittelskilt. Samtidig er den en stramhet i
utformingen som understreker naturens egen
unike komposisjon. Vertikale og horisontale
linjer krysser hverandre, rake trestammer
danner bakgrunn for dette vitrinebordet med
liggende tegning. Tegningen kan studeres
inngående, med en viss intimitet i et åpent
rom som aldri stenger. Omgivelsene speiler
seg i glasset, og utdyper tegningens geografiske markeringer. Tegningens eksakthet
oppløses delvis via denne refleksjonen.

Satellittfotografiets avanserte bildeteknologi
er basert på objektivt registrerende avbilding
av et topografisk utsnitt fra en ekstrem
avstand. Her trekkes dette fotografiske
forlegget inn i en gjennomført manuell
håndtering av informativ avbildning, og noe
annet oppstår. Den nitide og tidkrevende
prosessen bak tegningen innebærer en trofast
og bokstavelig gjengivelse av de faktiske
formene i landskapet, som på grunn av
avstanden også virker skjematisk. Kartet som
representasjon forholder seg til landskapet slik
det materialiserer seg. Samtidig symboliserer
det eierskap, landegrenser og vitenskapelige
standarder. Kart er til tross for sin objektive
oppgave ingen garantister for absolutt
nøytralitet, de bærer med seg et kulturelt
tankegods og valg om optisk representasjon.
Her blir kartet stedsspesifikt, lite brukervennlig
som informasjon, men kunstnerisk bearbeidet
for iboende parallelle betydninger.

Pendanter til dette arbeidet er plassert i dets
omkrets, ikke umiddelbart synlige. To av dem
er plassert som fuglekasser på trær, men her
er rommet grunt. Bilderommet kan ikke
bebos. Tegningen Introvert er plassert i et hull
i trestrukturen, og kan assosieres til en malstrøm, men også årringer i et tre. Treet er altså
tilstede i tre tilstander: Som reell bakgrunn,
som materiale for skulpturen med tegning, og
som mulig metaforisk motiv. Tegningen
Calculus hviler mot en stein lavt i landskapet,
med en ramme som minner om klumpete
stein. Den er satt sammen av to bilder: en
detalj fra satelittbildet som er utgangspunktet
for tegningen Avstand og et nærbilde fra
nyrene. Her spiller Haraldsen på spenningen
mellom skalaer; makro og mikro som muterer
til en forestilt enhet. Steinen forankrer tematisk; etymologisk er ordet knyttet til kalk eller
småstein. I romertiden ble steinen et tellemiddel som en slags kuleramme, man utførte
beregninger ved hjelp av et tellebord – et
bord med småstein. En kreativ oversettelse
mellom former, bruken av de konkrete
naturforekomstene til abstrakt tenkning, er

Skalaen er her forrykket. Den drastisk forminskede versjonen av det mineralske
landskapet vi faktisk står i omgis av de mer
uvørne tegningene, med opprevne, nesten
svidde kanter som skaper mange buklete
materielle lag. Her er det mer krøllete, mer
ekpressivt enn i den tegnede midtflaten.
Resultatet minner om et krater, hvor kanskje
en meteoritt har løsrevet seg fra verdensrommet og med et brak falt ned i et hverdags2

lig norsk terreng. Et naturfenomen som fysisk
har nedsatt seg i arkene er fanget i en statisk
visning.

annet i et grønt område med en streifende
hund og en klassisk skulptur med en bikube
plantet over hodet (Documenta 2011). På
takterrassen til New Yorks Metropolitan
Museum har han nå flyttet om på steinheller
og laget et tidvis opakt akvarium med en
flytende stein og urgamle fiskesorter. Dette
skaper en grunnleggende uoversiktelig
tilstand.i Haraldsens presentasjonsform skaper
også en ramme for kunsten som i realiteten er
vanskelig å kategorisere, omgitt av natur.
Vitrinebord signaliserer det museale, men har
også kimen til noe frigjort; det kunstneriske får
stå uformidlet. Det er en kondens under
glasset, og denne lille forstyrrelsen av rommet
rundt tegningen skaper en levende ventil
innenfor visningsmodellens åpenbare saklighet.

Hva slags type avstand handler det om, og på
hvilke nivåer? Den formaliserte naturen,
avbildet og gjenstand for geografiske oppmålinger, blir stående og vippe mot den
naturen vi selv blir en del av idet vi iakttar
Avstand. En tørr og hypotetisk natur støter
mot en saftig og sanselig natur. Skjemaene for
naturens karakter og atferd er heller ikke
konstante. At vi har entret en antropocen
geologisk epoke i menneskets tidsalder, hvor
jordens overflate gjennomgripende er endret
som følge av menneskelig aktivitet, er mer enn
en løs påstand.
Kulturell natur
Visningen av disse tegningene i vitrinebordet,
hvor beina er brunmalt, tilpasset omgivelsene,
antyder imidlertid noe rent kulturelt og
kontrollert. Som en slags museal installasjon i
det fri, en plein air, kan man se det forseglede
bordet som en prioritert visning. Noe tillegges
verdi og løftes beskyttet fram for vårt blikk.
Det signaliseres at dette bør lagres, slik
naturen selv må bevares slik den er.

Minnet om naturen
Kartlegging av natur handler også om mulige
forflytninger av grenseoppganger – innen et
hierarki som per definisjon begynner med
planter og dyr og ender med menneskets
dominerende væren i verden. Huyghe
understreker hvordan biologiske, geologiske
og teknologiske faktorer hele tiden vikles inn i
hverandre og skaper nye mønstre. Kunsten blir
ikke bare en metafor på dette uklare forholdet, men kan i seg selv være en aktiv
situasjon hvor dette vekselvirket faktisk
utspiller seg her og nå; komponert, iscenesatt
og reellt.

På mange måter viser dette arbeidet til
skjæringspunktet mellom natur og kultur, to
kategoriske størrelser som i realiteten hele
tiden blør inn i hverandre. Skogen danner her
kontekst til et håndlaget inngrep som tematiserer natur. På den måten arbeider Haraldsen
innen en lang kunstnerisk tradisjon. Man kan
tenke på den amerikanske kunstneren Mark
Dions installasjoner som setter klassiske
dioramaer kjent fra naturhistoriske museer i
scene. Det skapes en kompleks situasjon
basert på vitenskapelige og pedagogiske
konvensjoner, men hvor skuelyst, indre
paradokser og fiksjon ikke lenger undertrykkes, og truer med å få overtaket.

Vår individuelle og kollektive kunnskap om
naturen, og vår inngående opplevelse og bruk
av den som en kunnskapsbank, ligger til grunn
for Haraldsens Avstand. Verket peker på
landskapet
mediert
gjennom
kunsten.
Gjennom fragmenter av en helhet, lagt fram
foran oss, oppstår et abstraksjonsnivå som
gjør oss i stand til å reflektere over naturen,
dens selvfølgelighet og mystikk. I det avstanden utlignes, og vi går tett på, sklir vi inn i
en opplevelse og fortolkning hvor vi selv er
den sentrale aktøren, et vesen som verken er
fremmed for biologi eller kalkulering. Kartet
blir et klargjørende symptom på noe virkelig.
Naturen samhandler med oss i realtid, og
gjennom visualiseringer trer den tydeligere
fram for oss som umistelig.ii

En beslektet praksis står franskmannen Pierre
Huyghe for, som mer sofistikert lager kunstneriske hypoteser om overgang og kollaps
mellom natur og kultur, hybrider mellom
kulturelle og biologiske systemer. Han har
laget en rekke transformative miljøer, blant
3

Line Ulekleiv jobber som kritiker, skribent og redaktør. For tiden er hun fast kunstkritiker i Klassekampen, og har skrevet en rekke kritikker for Kunstkritikk og Billedkunst. Tidligere var hun kunstkritiker
i Morgenbladet (2005-2011). Hun har vært redaktør for en rekke publikasjoner, først og fremst for
KORO (Rena leir, 2011, en serie URO-publikasjoner, 2014) og Nasjonale turistveger, hvor hun også er
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og Fischli & Weiss (Valdresflya/Hyde Park, 2011). Siden 2010 har Ulekleiv vært lærer ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har mottatt 1-årig arbeidsstipend for kritikere (Statens kunstnerstipend) i 2014 og
2015.
Ingri Haraldsen (f. 1984, Sandnessjøen) bor og arbeider i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med tegning,
men også skulptur, collage, assemblage og stedsspesifikke installasjoner. Arbeidet hennes fokuserer
på teknikk, komposisjon, detaljrikdom og materialenes taktilitet i en arbeidsmetode som er møysommelig og tidkrevende. Haraldsen har en bachelor i kunst fra Det Baskiske Universitet, Bilbao og
Høyskolen i Oslo. De siste årene har hun samarbeidet med Petter Buhagen i ulike duoutstillinger, på
Trøndelag senter for samtidskunst, Kurant, Babel Art Space og One night Only. I tillegg har hun
deltatt på en rekke solo- og gruppeutstillinger i inn og utland. Hennes verk er innkjøpt av Trondheim
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i Med det samme antydes en oppløsning av klare skillelinjer mellom naturen og den konstruerte
kulturen. Skillene brister: ”…there are transformations from one state to others, to different
intensities, to new beings, as in a rite of passage.” Se: Pierre Huyghe – The Roof Garden
Commission, Metropolitan Museum of Art, New York, 2015, s. 30.
ii Et annet aktuelt eksempel på samtidskunst som nærmer seg naturen som en samtidig vitenskapelig
og personlig/mystisk kategori er Joan Jonas’ amerikanske paviljong på årets Veneziabiennale: They
Come to Us without a Word. Teatrale oppsetninger med barn ble projisert sammen med
skisselignende avbildninger av blant annet bier og fisk. Montere viste høyst alternative fremstillinger
av naturhistorien.
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