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Marte Eknæs Overlay

Marte  Eknæs  skulpturer  og  digitale  collager  sammenstiller  minimalismens  formspråk  med  en 
undersøkelse  av  teknikkene  og  billedspråket  man  finner  i  næringslivets  designede 
bedriftsidentiteter, arkitektur og byplanlegging. De nye arbeidene i utstillingen Overlay approprierer 
materialer, utsnitt og strategier fra utbyggingen av Bjørvika, området hvor Kunsthall Oslo holder til.

Eknæs skriver:  ”Når  jeg  observerer  byen,  forsøker  jeg  ofte  å  forestille  meg  de  strategiene  og 
beslutningsprosessene som det jeg ser er et resultat av.  Jeg forsøker å visualisere de abstrakte 
strukturene vi til vanlig ikke har tilgang til, men som kommer til uttrykk i fysiske strukturer som vi  
må forholde oss til.  Samtidig som arbeidet mitt er en formmessig undersøkelse, er det også et  
redskap jeg bruker for å forsøke å forstå og reflektere kritisk over de mekanismene som finnes bak 
fasadene  vi  omgås  med  ...  Jeg  er  interessert  i  minimalismen,  men  da  som  et  system  av 
produksjonsmidler mer enn som en kunsthistorisk stil. Det handler om å skrelle bort heller enn å 
dekke over, en prosess som gjerne avdekker korrupte systemer heller enn renhet.”

Marte Eknæs er født i Elverum i 1978 og bor og arbeider i Berlin. Hun har studert ved Central Saint  
Martins College of Art & Design i London, California Institute of the Arts i Valencia og ved Glasgow 
School of Art. Hun deltok på Momentum 5 i 2009, og hennes nyeste utstillinger inkluderer ”Insert” i  
Bonner  Kunstverein  (2010)  og  ”Fountain”  i  galleriet  Circus  Berlin  (2009).  ”Overlay”  er  Marte 
Eknæs’ første separatutstilling i Norge.

Mierle Laderman Ukeles Hartford Wash: Washing/Tracks/Maintenance: Inside (1973)

Mierle Laderman Ukeles’ intervensjon i Wadsworth Atheneum i Hartford, Connecticut den 23. juli  
1973,  er  et  verk  som  har  fått  ikonstatus  I  utviklingen  av  performancekunst  og  feministisk 
institusjonskritikk. ”I Ukeles’ bøyde skikkelse ... ser vi ikke bare det skjulte arbeidet som kreves for å 
holde  en  kulturinstitusjon  gående,  men  også  innsatsen  til  utallige  andre  vedlikeholdsarbeidere, 
stuepiker,  vaktmestere og mødre –  en  arbeidsinnsats  som for  en stor  del  verken blir  sett  eller  
verdsatt, men som er en forutsetning for vår felles hverdag. Slik sett peker Ukeles performance på 
det  systemet  som ligger  til  grunn for  hele  samfunnet  – fra  hjem og kontorer  til  lokalsamfunn, 
institusjoner og byer – der arbeidskraften er en vare på et marked”. (Miwon Kwon, ”In Appreciation 
of Invisible Work: Mierle Laderman Ukeles and the Maintenance of the ’White Cube’”, Documents, 
10, høsten 1997.)

Mierle Laderman Ukeles ble født i 1939 i Denver, Colorado. Arbeidene hennes har den senere tid 
vært  vist  blant  annet  i  utstillingene  ”Wack!  Art  and  the  Feminist  Revolution”  ved  Los  Angeles 
Museum of Contemporary Art (2007) og ”Radical Nature: Art & Architecture for a Changing Planet”  
ved Barbican Art Gallery i London (2009).



Trevor Paglen The Other Night Sky

Trevor Paglens utstilling The Other Night Sky gjør bruk av høyteknologiske fotografiske metoder så 
vel  som  informasjon  samlet  inn  av  satellittkikkere  verden  over  for  å  spore  og  dokumentere 
hemmeligholdte amerikanske satellitter. Paglens store fotografier kan ses som romantiske bilder av 
nattehimmelens sublime skjønnhet, samtidig som de gir en kommentert undersøkelse av hvordan 
himmelen  militariseres.  Bildene  inngår  i  et  pågående  prosjekt  som  har  som  mål  å  spore  og 
fotografere klassifiserte amerikanske satellitter i  bane rundt jorda – til  sammen 189 hemmelige 
romfartøyer. Paglen skriver: ”I utviklingen av disse arbeidene har jeg hatt nytte av observasjonsdata 
samlet inn av et internasjonalt amatørnettverk av ’satellittkikkere’. Jeg jobbet i nesten to år sammen 
med et team av informatikere og ingeniører ved Eyebeam Center for Art + Technology for å utvikle 
en programvare som kunne gjengi de hemmelige romfartøyenes baner og som gjorde det mulig å  
oversette observasjonene til en form som kunne brukes. Med disse redskapene er jeg i stand til å 
regne  ut  posisjonen  og  timingen  til  rekognoseringssatellitter  i  transitt  over  jordkloden  og  kan 
fotografere dem med teleskop og storformatkameraer ved hjelp av datastyrte mekaniske stativer. I  
fotografiene  av  disse  himmellandskapene  ser  vi  striper  av  solskinn  som  reflekteres  i  de 
ubestemmelige romfartøyenes kropp der de suser gjennom natten.”

Trevor Paglen er en kunstner, skribent og eksperimentell geograf bosatt I New York. Han er kanskje 
best kjent som medforfatter av boken Torture Taxi: On the Trail of the CIA’s Rendition Flights (med 
A.C. Thompson; Melville House, 2006), den første boken som ga en systematisk beskrivelse av CIAs 
såkalte  ”extraordinary  rendition”-program hvor  terrormistenkte  uten  lov  og  dom  ble  fraktet  til 
fangeleire  i  tredjeland.  Paglens visuelle  arbeider har vært vist  ved Tate Modern i  London,  Andy 
Warhol-museet  i  Pittsburgh,  San  Francisco  Museum  of  Modern  Art  (SFMOMA),  samt  ved 
Taipeibiennalen  2008  og  Istanbulbiennalen  2009.  De  har  dessuten  vært  omtalt  i  en  rekke 
publikasjoner, blant annet New York Times, Wired, Newsweek, Aperture og Art Forum. The Other  
Night Sky er Trevor Paglens første utstilling i Norge.

Dziga Vertov Kino-Pravda (1925)

Dziga Vertov var en polskfødt sovjetisk filmregissør som laget noen av de mest innflytelsesrike, 
eksperimentelle arbeidene i filmkunstens tidlige fase. Han mente at kameraet skulle begi seg inn i og 
avdekke en form for sannhet som det blotte øye ikke var i stand til å se – med sin ”filmsannhet” 
(kino-pravda) forsøkte han å ”ta livet på fersken” og vise det fram ”som det er”. Vertov var i konflikt  
med  de  sovjetiske  sensurmyndighetene  som  til  tider  sensurerte  bort  halvparten  av 
reportasjeopptakene  hans,  og  var  også  svært  kritisk  til  det  han  anså  som  ”det  kunstneriske 
filmdramaets  nedbrytende  påvirkning”,  som han  mente  kom fremfor  alt  fra  de  nye  studioene  i 
Hollywood, men også fra den russiske filmen selv. Vertov og samarbeidspartnerne hans produserte 
et livsverk som selv har hatt en mektig innflytelse på utviklingen av kinofilm og dokumentarfilm i det 
tjuende århundret.
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Trevor Paglen  The Other Night Sky
1. COSMOS 654 through an Ice-Encrusted Camera, 2009
2. NEMESIS Rocket Body in Orion (Discarded rocket from Satellite Data System Spacecraft USA 179rb), 2009
3. PARCAE Constellation near Cygnus (Naval Ocean Surveillance System USA 173), 2008
4. P35-12 Military Meterological Spacecraft Near Alpha Persei (OPS 8389), 2007
5. Milstar 3 in Sagittarius (Inactive Communication and Targeting Satellite USA 143), 2008
6. KEYHOLE IMPROVED CRYSTAL from Glacier Point (Optical Reconnaissance Satellite USA 186), 2008
7. PARCAE Constellation in Draco (Naval Ocean Surveillance System USA 160), 2008
8. Four Geostationary Satellites Above the Sierra Nevada, 2007

Marte Eknæs Overlay
1. Faux Bois
2. Obtuse Angles
3. Counter Flow
4. Fundamental Diagram
5. Physarum
6. Decorative Relations
7. Information
8. Influx
9. Tranquiliser
10. Anti-Slip
11. Urban Planning


