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Innledning, diskusjon, avslutning. Du går siste året på en bachelorutdanning i 
Fri Kunst, du må skrive en oppgave. En refleksjon rundt ditt eget arbeid, gjerne 
med utgangspunkt i et verk, det du gjør i en kontekst. Du ser et mønster, du 
legger en plan. 

En gallerikritikk er en samtale i etterkant av en utstilling, en samtale som inne-
holder alle punktene på lista du får tilsendt over hva oppgaven skal inneholde. 
Teori, hvilke andre kunstnere er interessert i det samme som deg, en metode. 
Flere stemmer, en tekst som snakker om noe på en bestemt måte uten å illus-
trere. En egen form, like gyldig. 

Du prater. Du transkriberer. Du redigerer. Legger til. Trekker fra. Det skjer 
på Konstfack, 8 desember 2011, det skjer på atelieret ditt i ettertid. Noen 
klassekamerater, en lærer, en opponent. Til sammen er dere 7.

INNHOLD



3

T
Da så, da begynner vi. Du kan starte, Victoria.

V
Kanskje dere vil si noe først?

T
Sånn kan vi også gjøre det.

V
For alle var der?

ALLE
Ja.

T
Vi kan ta en runde med en kort refleksjon. Jeg har skrevet ned 
en del her, så jeg tar mer plass senere.

J
Det gikk fort opp for meg at verket dreide seg om tekster fra 
musikk, siden noen ord kom igjen flere ganger. Jeg spurte deg 
etterpå, for å være sikker. Det var tydelig at alt var påstander 
eller direkte spørsmål. Det var seks minutter, men jeg syntes 
ikke det ble for langt eller kjedelig. Fint tempo, du har bra 
fortellerstemme.

C
Jeg forstod også fort at det var spørsmål tatt fra et annet sted, 
men tenkte det var fra én eller flere filmer. Kanskje fordi jeg 
knytter tittelen på utstillingen Dude, Where’s My Career? til 
Dude, Where’s My Car? Som jeg tror er en film?

V
Det er en film.

[gruppa fniser]

C
Det var fint satt opp med lyset i Hvita Havet. Når man satt i 
motlyset ble alt utenfor lyskjegla en annnen verden. Det ble 
som et lite rom. Også fordi lyden var høy, stemmen din så nær, 
og helt uten støy eller brus. Perfekt. Den avskjerma sonen 
gjorde det veldig behagelig å være i den verdenen.

G
Min første reaksjon var på en måte at … Stemmen din var rar. 
Jeg trodde nesten du hadde spilt inn baklengs, det var noe 
med slutten av hver setning. Først tenkte jeg bare på det, men 
så slapp det, og da havna jeg inn i rytmen. Den fikk meg inn i 
en alternativ virkelighet eller noe. Hva du sa ble ikke så viktig, 
det ble mer som et mantra. Skulle ønske jeg kunne høre det en 
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gang til.

A
Jeg vil innlede med å si at jeg hadde litt konsentrasjons-
vansker.

[gruppa fniser, As datter (5 år) var med på vernissagen]

A
Jeg skulle gjerne hørt mer på innholdet enn jeg fikk gjort. Men 
jeg forstod tidlig at det var et innsamlet materiale. Ellers tenkte 
jeg mye på hvordan du leste, det var nesten som om stemmen 
var digitalisert. Som om du hadde brukt en slags …

V
Speech-to-text?

A 
Akkurat. Jeg likte det. De ulike tekstene gikk sammen, det ble 
en flyt, og det var …

[døra til rommet går opp, H kommer inn]

V
Hei.

A
… en personlig stemme. Ganske formell eller … På en måte … 
Likevel. Det var spennende, og behagelig å høre på.

T
Vi har en kort refleksjonsrunde om hvordan dere opplevde det 
som var der.

H 
Er det …

[gruppa fniser]

T
Det er din tur.

[gruppa fniser]

H
Eh … Nei, men jeg likte det. Det var veldig, som jeg sa da, 
harmonisk. Nesten meditativt. En gjentakende form, som 
ble en fin kontrast til hvordan man følte seg når man hørte, i 
forhold til innholdet i spørsmålene og sånn. Det var … 
Spennende.

[gruppa er stille]

V
Virker som bra reaksjoner … Noen ting som alltid er viktig for 
meg å vurdere, er sted og situasjon. Jeg visste omtrent hvem 
som ville komme, og at jeg skulle bruke et rom som alle kjente. 
Utgangspunktet mitt var spørsmålet som materiale. Det virket 
interessant å ha så mange spørsmål at det ble spørsmål om 
spørsmålene. Vi er alle snart ferdige her, og lurer sikkert på 
mye. Selve teksten er fra sangtekstene til Drake.

T
Teksten på vernissagekortet?
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V
Nei, den jeg leste inn. Den som var i høretelefonene. 
Spørsmålene er fra de to albumene og singlene han har gitt ut. 
Det virker gjennomgående for ham å bruke spørsmål som en 
retorisk greie, til sammen er det 170.

T
Hva med teksten på vernissagekortet?

V
Hvis man søker den opp på nettet finner man et intervju med 
Fischli og Weiss, hvor de snakker om et prosjekt som heter 
«Visible World». Der har de samlet masse bilder av 
severdigheter, og i samme avsnitt snakker de om boka Will 
Happiness Find Me? Har dere sett den?

C
Jeg har bladd i den.

V
Den består bare av spørsmål. Over tre hundre tror jeg.

T
Og det er de som har skrevet dem?

V
På Amazon står det at this is an artist book dedicated to the 
questions that everyone asks themselves once in a while. 
Noen av spørsmålene er Could I be Japanese? og Should I 
show more interest in the world? Jeg tenkte at spørsmålene 
man iblant stiller seg kunne finnes et annet sted.

Samtidig det med fotografiet. Hvis mange tar bilde av noe, 
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blir det lett en klisjé, at noen andre sier hva du skal synes er 
vakkert eller sant eller bra, uten at du helt vet hvem som sier 
det. Kanskje de bildene har noe til felles med spørsmålet? Det 
var de tingene jeg ville sjekke ut nærmere, og presentere i 
minst mulig fysisk størrelse.

[gruppa er stille]

T
Jeg hadde en lignende opplevelse som dere. Allerede når man 
kom inn i rommet kunne man merke en mystikk, en 
forventning. Vi visste at verket bare skulle vises én kveld, og 
informasjonen som ble gitt på forhånd var knapp. Jeg hadde 
ikke klart å liste ut alt det du forklarte nå med bare det som var 
i utstillingen. Det merkes at du bevisst har holdt ting tilbake. Du 
ga oss ikke noe statement, men lot verket finnes i rommet. Det 
gjorde at jeg lyttet veldig intenst. Jeg hadde også en spesiell 
rolle, som skulle sitte her og si noe smart noen dager senere.

Når teksten kom, kjente jeg det nesten som om den forsvant 
fra meg, det gikk så fort. Jeg rakk ikke å tenke ferdig hva 
spørsmålet var før det neste kom. Så da spurte jeg heller meg 
selv om hva slags stemme det var. Jeg kunne ikke se noen 
sammenheng med artisten Drake, så jeg antok at det var en 
kollasj. Noen spørsmål tenkte jeg at åpenbart var stilt av en 
mann. Andre tenkte jeg måtte være stilt av en kvinne. For meg 
handlet verket mest om den polyfone fortellingen, flere 
stemmer som samlet seg i din lesing. Det var et tydelig valg at 
det var nettopp du som leste.

Vi prata om det i går – Jenny Wilson var gjest på et kurs. Hun 
gjør det samme når hun synger en linje, og svarer seg selv 
som om hun var en annen karakter. På den måten 

kommenterer hun sin egen sang og stemme. Vi snakket også 
om Laurie Anderson, som har brukt lignende metode; samlet 
inn materiale og blitt en trakt som det går gjennom, for å skape 
en fortelling der kildene ikke er oppgitt.

Nå får vi vite at det vi hørte var fra Drakes tekster, og at det 
finnes et annet nett av informasjon med Fischli og Weiss. Du 
ender opp med å bruke spørsmålet som metode, samtidig er 
det et verk som har et flow. Man bare følger med, det er umulig 
å kunne tolke alt man hører. Du sendte meg lydfilen i ettertid 
fordi jeg ba om det, men jeg valgte å ikke høre på den, for å 
kunne være igjen i opplevelsen jeg hadde i utstillingen.

Tidligere i dag satt jeg og tenkte at jeg skulle skrive ned noen 
stikkord, men … Jeg vil egentlig bare nevne en som jeg … En 
annen … Jeg vet ikke om man skal kalle ham kunstner, 
lydkunstner eller rett og slett musiker, men som jeg begynte å 
tenke på med en gang. Robert Ashley, kjenner du til ham?

V 
Litt.

T
For dere som ikke vet hvem han er, så begynte han som 
elektronisk musiker. Sonic Arts Union, tror jeg de kalte seg på 
slutten av 60-tallet i California. Nå skriver han noen merkelige 
operaer, man kan se dem på YouTube. Han leser alltid opp 
teksten han bruker selv, og beveger seg i lignende miljøer som 
teksten din. Det hverdagslige livet som transformeres ut. Nå 
trenger jeg ikke å tipse deg om ham, men for dere andre så er 
han en fantastisk … Bare fordi hans egen stemme … Han har 
en evne til å lese så det høres sammenklipt ut. 
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Det jeg prøver å komme fram til, er den musikalske kvaliteten 
i lydsporet ditt. Det er mye melodi i det. Man hører at du har 
brukt engelsk en del, men det er en liten norsk melodi igjen. 
Det skaper et spesielt språk du bør jobbe videre med. Det 
er verdifullt. Robert Ashley gjør noe lignende, men har med 
musikk iblant. I hans tidligere arbeider jobbet han mer med 
små, små lyder. Et brus som skiftet karakter. Nå vet jeg ikke 
hvor interessert du er i forløp? Det virker mer som om det er 
loopen og …

V
Det virker ok med lyden, men jeg tenker først og fremst på 
hvordan og når man gir informasjon. Jeg hadde et presseskriv 
til utstillingen, en video, som jeg ser på som en likverdig del. 
Du sa det ikke var noen direkte referanser – jeg er uenig. Det 
er mulig å finne kilden til teksten på framsiden og baksiden av 
vernissagekortet, og da har du alt. Det er et forløp også, men 
ikke lydmessig.

T
Det blir et forløp. Jeg var inne på hjemmesiden din, og så den 
lille traileren. Noen andre små, korte filmer på tjue sekunder 
også. Det virker som om tilbakeholdenheten, at du ikke legger 
fram all informasjon direkte på bordet er et gjennomtenkt valg 
av metode. Jeg, som tilhører en annen generasjon enn dere, 
googler ikke hver eneste tekst jeg får, selv om det er lett og 
selvfølgelig. Jeg gjør det mer og mer, for å se hva som skjer, 
men det hadde jeg ikke gjort nå.

V
Det er heller ikke nødvendig. Noe er i rommet, noe annet er 
andre steder. Det er forskjellige opplevelser. Å lese teksten, 
finne en sammenheng mens man hører, å lete etter mer infor-

masjon, eller ikke.
 
T
Der har jeg en innvending, eller et spørsmål. Jeg synes det er 
for lang avstand fra det som skjedde i rommet til teksten på 
vernissagekortet og tittelen. Jeg henger med nå når du 
beskriver det, men at spørsmålene dreier seg om hvem man 
er på en skole eller hvor man kommer til å havne senere … 
Da kunne man sett det som noe institusjonskritisk, et verk som 
stiller spørsmål om hva som skjer her eller med noen i deres 
kunstnerskap, osv. Det jeg hører i høretelefonene og det jeg 
ser, er noe annet. Det er et verk som bygger mye mer på en 
poetisk idé. En musikalsk idé som handler om flow, og en 
rytme. Et arbeid som tar i bruk mye mer basale, direkte deler.
 
Dette er nok gneldrete, men der synes jeg verket faller fra 
hverandre. For jeg får veldig mye ut av å stå i Hvita Havet og 
høre. Vi kan la ordet bli fritt om en liten stund, men jeg vil ha 
med en ting til. Det faktiske, visuelle. Når jeg kommer inn er 
hele Hvita Havet mørkt. Jeg ser en lyskilde, og jeg ser to 
personer stå oppreist og høre på noe. Alt det bekrefter 
forventningen du har bygd opp, og gjør at når jeg er på vei 
fram til høretelefonene, er det nesten sånn der …

[gruppa fniser]

A
På scenen?

T 
Man måtte vente når man kom ned, jeg prøvde å se om det 
var en kø, og de tingene ble en del av formen i verket. Det var 
naturlige grunner til at ikke alle kunne høre samtidig, det var for 
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mange, det var åpning … Men så ble det en situasjon av det, 
det oppstod en performance. Hvita Havet er kjempestort, og du 
brukte det som ikke er der. Du sa noe jeg ikke husker ordrett, 
hvordan fortelle en historie gjennom å minimere? Det 
fungerte utmerket. Det gjorde at selv om man tidlig innså at 
man ikke kunne ta inn alt, ble man maks konsentrert. Det var 
høy densitet i det man var i, særlig siden man ikke visste hva 
som skulle skje på forhånd. 

Det er virkelig et grep man kan bruke som kunstner. Jeg 
noterte Tino Seghal, som ikke jobber med noen lydverk, men. 
Dere kjenner til det han gjør? Det bygger på at det ikke er noen 
dokumentasjon, og at man bare får sjansen til å se et verk én 
gang. Nå har du valgt å gjøre det på denne måten, og 
kanskje skal det være akkurat sånn, men jeg vil gjerne høre 
flere synspunkter på hvordan det som skjedde i rommet 
fungerte i forhold til tekstinformasjonen. Så kan vi åpne det opp 
derfra?

H
Jeg tenkte ikke at det var noen informasjon i det her som ikke 
var tilstede i rommet, at man kunne søke det opp. Jeg vet ikke 
om du synes … Var det viktig?

V
Ikke nødvendigvis. Jeg synes det er viktig å sette sammen noe 
hvor alle delene har en funksjon. Flere stemmer som kan ha 
helt konkrete løsninger. Særlig når man bruker få objekter, at 
det er mulig å oppdage mer når man setter seg inn i det. Men 
jeg tenker uansett at teksten på vernissagekortet er grunnlaget. 
Hvis man bytter ut photos med questions, sier den plutselig 
tydelig hva jeg har vært interessert i, hva jeg ville ta opp når 
det gjaldt de spørsmålene som var der, eller spørsmål generelt.

A
Vil du si noe mer om presseskrivet? Selve videoen?

V
Filmen … Om man er fire eller flere rappere som gjør noe 
sammen, så tror jeg det kalles posse cut. Klippet er fra 
musikkvideoen til «Forever» av Drake, Kanye West, Eminem 
og Lil Wayne. Man skal kanskje jobbe med kunst forever. Eller 
gjøre hva som helst forever. Eller ikke. Selve videoen har jeg 
ikke redigert så mye. Jeg har bare satt sammen ulike partier, 
nesten hele videoen består av dobbelteksponerte klipp. 
Sangen er av en musiker som tar inn hip hop-elementer i 
låtene sine. Han jobber utenfor det miljøet, men bruker samme 
retorikk. Det er en kul sang, hvor begynnelsen bygger veldig 
opp til et melodiutbrudd.

A
Et annet spørsmål … Jeg prøvde å få teksten på vernissage-
kortet til å henge sammen med presseskrivet. Jeg tenkte at 
det et eller annet sted gjorde det, men likte at det ikke var helt 
tydelig for meg hvordan.
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V
Grunnen til at jeg forteller dette nå, er fordi andre elevers 
gallerikritikk har framstått som en situasjon hvor de måtte 
forklare noe. Det er ok om man ikke får med seg hvor tingene 
jeg har brukt kommer fra. Det er koblingen mellom spørsmålet 
og et fotografi av et fjell eller en solnedgang, jeg synes er 
interessant. Dere bemerka tittelen, som også er tittelen på en 
selvhjelpsbok for studenter som er ferdige på college. Folk 
som skal ut i livet eller noe.

C
Akkurat tittelen skjønner jeg ikke helt. Det med skolen og 
spørsmålene som kommer etter, for meg funker det ikke. 
Karriere er et så negativt ord. Jeg tenker ikke at jeg skal ha en 
karriere, men at noe annet kommer til å skje. Jeg tror heller 
ikke at du tenker deg en karriere.

V
Jeg tenker at alle har en karriere.

C 
Du synes ikke det er et negativt ladd ord?

V
Nei.

C
Du synes det er bra?

V
Mer nøytralt.

C
Jeg tenker på folk i dress som går fort. Det spiller ingen rolle, 
men når jeg opplever verket føler jeg ikke at det har noe med 
karriere, eller det tittelen får meg til å tenke på å gjøre. For meg 
henger ikke det sammen.

V
Jeg tenkte det var en likhet mellom Will Happiness Find Me? 
og Where’s My Career? hvor en karriere kanskje regnes som 
en lykke. Drake snakker også mye om å komme seg noe sted, 
å bli noe. Fra ingenting til noen som blir hørt, og hvordan man 
takler det.

C
Når du sier det med han i pressevideoen, som har en 
underground-praksis, så synes jeg det er det motsatte av å ha 
en karriere.

V 
Ok.

C 
Siden han er underground. Det er motsetningen til karriere for 
meg, og mye mer attraktivt.

A
I Unionen, det store fagforbundet hvor jeg har jobbet, definerer 
man karriere som noens yrkesbane. Det er egentlig bare et 
ordvalg, som handler om at noen arbeider i løpet av en viss 
tidsperiode. Men det er litt ladd, likevel.

G
Det er jo en idé om en profesjonalitet innenfor en karriere. Det 
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er et ladd ord, men ikke så mye for meg personlig. Jeg tenker 
ikke at det står for at man har slips og dressjakke, mer at man 
har en profesjonalitet.

A
Ordet sier kanskje mer at man klatrer, enn at man er på vei 
framover?

T
Man pleier å snakke om hvordan er karriere går. I termer av …

G
Den kan gå nedover …

T
… og bedre eller dårligere …

A
Man kan ta ulike veier, det trenger ikke å bety at man
avanserer. Man kan skifte retning eller bytte bransje …

V
Jeg tenker uansett ikke på tittelen som noe bokstavelig, 
for man vil kunne si det samme om ordvalget i mange av 
spørsmålene hvis man stopper opp ved dem. Det var viktigere 
for meg å få inn selvhjelpsestetikken.

G
Det var morsomt å høre både verket og dette, jeg kobla det 
ikke selv. Jeg likte det du hadde gjort fra før, men begynner å 
like det enda mer nå. At man ikke helt vet, at man kan lete seg 
fram til noe et annet sted, den metoden liker jeg godt. Men det 
burde vært enda mer, kanskje tre presseskriv. En tydeligere 

invitasjon til å sette sammen de ulike delene. For verket vokser 
virkelig nå. Karrieren og presseskrivet, som blir som at de fire 
rapperne bekrefter hverandre. Som at utdannelsen her, eller 
hvor som helst også handler om å løfte fram hverandre. Der er 
det en kobling. Og sitatet – fotografiene blir nesten kitsch, men 
de bekrefter … De løfter samtidig … Det er en ambivalens der 
… Jeg vet ikke.

T
Men for at det skal funke, kreves nesten et forum som dette. 
Der man kan sitte og …

G
Det er derfor vi skulle hatt flere ledetråder. Jeg vet ikke 
hvordan de skulle vært, men bare så vi innså at vi kunne lete. 
Det er umulig å binde det sammen til én essens, uansett. 
Denne samtalen kan være en måte å samle trådene, men …

C
Du oppmuntrer oss til å søke opp, til å lete etter mer 
informasjon og sånn. Men av en eller annen grunn har jeg fått 
for meg at du ikke vil snakke om det.

V
Eh …

C
Vi prata litt på vernissagen, og den samtalen synes jeg er mer 
interessant enn å google. Og det er like mye en leting etter 
informasjon når jeg spør deg om teksten, som når jeg spør 
internett. Er det forskjellige typer leting? Blir min opplevelse 
dårligere av å søke informasjon i dialog med deg?
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V
Nei, det er motsatt. Alt leder til denne situasjonen. Jeg visste 
dere kom til å se utstillingen, jeg visste at vi skulle sitte her og 
prate om den. Hvis jeg var unnvikende på vernissagen var det 
sikkert fordi jeg ville utsette samtalen. At du skulle få tenke ut 
noe selv. Jeg synes dette rommet var interessant å ta med i 
beregningen fra starten av arbeidsprosessen, fordi vi – som 
elever – må ha denne samtalen om et prosjekt vi har hatt, for å 
bestå. Så alle ledd før …

C
Hva om dette var en situasjon utenfor skolen, hvis det ikke var 
gitt at vi hadde dette rommet?

V
Da ville jeg ha gjort noe annet.

C
Hvordan skulle man kunne skape dette rommet utenfor? Er det 
et alternativ?

V
Kanskje.

C
For her kommer det mye fram. Her vokser det.

T
Denne situasjonen er spesifikk, og det gjør verket veldig 
spesifikt. Det kan være vanskelig å gjøre det samme et annet 
sted, siden det er mange av spørsmålene som har med 
situasjonen her nå å gjøre. Det er et verk som er bestemt, ikke 
bare ut i fra plass, men også i tid. Du gjør dette nå, når du går 

ditt siste år. Kanskje det ikke vil la seg gjøre om fem-seks år. 
Eller, jeg tror samme type verk lar seg gjøre, men ikke med de 
samme spørsmålsstillingene i ryggen. 

C
Ikke med den tittelen i hvert fall. Men de andre spørsmålene, 
og den opplevelsen jeg hadde når jeg hørte verket, er ikke 
koblet til å gå sitt siste år på en kunstskole.

T
Nei, for spørsmålene på lydsporet representerer egentlig alle 
spørsmål, inkludert spørsmålene dere har i den situasjonen 
dere befinner dere i. Det er der jeg synes det er en stort hopp 
mellom to diskusjoner. Og jeg trenger egentlig ikke 
karrierediskusjonen.

V
Ikke jeg heller.

T
Jeg klarer meg utmerket med det verket som det er der ute, jeg 
gikk derfra med en … Noe vi har diskutert på det andre kurset 
er forskjellen mellom musikk som direkte uttrykk og en … Nå 
skal jeg ikke si … Ren følelse … Men en følelse der man ikke 
har spurt verket om hva det er, men tatt det inn som det er. 
Ellers er kunst noe som fort havner i denne typen forum,
organisert eller ikke organisert. Man tenker nesten utelukkende 
hva handler dette om? uansett hvilken utstilling man går inn 
i. Men når man hører på en sang av Drake for eksempel, da 
stiller man ikke de samme spørsmålene. Man får det bare rett 
inn. På en annen side kan man stille de spørsmålene hvis man 
bruker det som et kunstnerisk materiale. Jeg tror egentlig at 
noen av problemstillingene hadde trengt et verk som ikke var 
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så poetisk.

V
Kanskje jeg har sagt noe feil, for jeg synes ikke at 
karrieretematikken er så interessant. At jeg har tatt det med, er 
mest for å reflektere over hvorfor man gjør noe på et tidspunkt. 
Hva sa jeg for at det virket viktig?

T
Blant annet det med hvordan, en liten detalj, men hvordan du 
fortalte om de fire rapperne som har en låt som het «Forever». 
Du koblet det til å skulle holde på med kunst for alltid. Det kan 
man tenke på i et forberedende arbeid, men det er umulig å se.

A
Du har samlet spørsmål, og nå vet vi at de er fra en 
begrenset kilde, men de kunne ha vært uten opphav. De kunne 
ha blitt sendt fram og tilbake mellom oss eller noen andre. Mitt 
spørsmål er ikke mitt eget, jeg har fått det fra et annet sted osv. 
Når jeg satt der og hørte, var det akkurat sånn jeg opplevde 
det. Som om de bare strømmet gjennom meg. Jeg rakk bare å 
skjønne at det dreide seg om en stor mengde. Når man tenker 
på en tid etter skolen, er det et begrenset antall spørsmål som 
er gyldige, men det du snakket om i begynnelsen var spørsmål 
generelt. Du har retta deg inn mot begge deler når vi har prata 
om det – jeg lurer mest på hva du ville at vi skulle tenke på?

V
Det er spørsmålet som materiale som er interessant. Og en av 
grunnene til at jeg har mange spørsmål nå, er sikkert en viss 
livssituasjon. Jeg tenkte at spørsmålene kunne dreie seg om 
noe sånt, men ikke at de måtte gjøre det. Det var morsomt at 
du følte at de strømmet gjennom deg, Drake har sagt at han 

fascineres av tanken på å komme seg inn i hodet på kvinner. 
Han synger for eksempel the voice in your ear right now, that’s 
me.

[gruppa fniser]

T
Jeg må spørre om noe som ikke har å gjøre med det vi har 
snakket om nå … Du valgte å gjøre noe som bare skulle vises 
én kveld. Hvis man ser bort fra praktiske ting, som at du måtte 
dele rommet med noen andre hvis du skulle latt det stå lenger, 
hva tenkte du om det?

V
Jeg synes det er bra å begrense ting. Hvis jeg vet at jeg bare 
har muligheten til å se noe under en kort tidsperiode er det mer 
sannsynlig at jeg sjekker det ut. Jeg liker å tenke at man må 
ta noen valg fra begge sider, og engasjere seg for at noe skal 
bli interessant. Konsentrasjonen man har på vernissage virker 
optimal.
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T
Jeg respekterer det, men jeg tror det kunne ha funket over 
lengre tid. Jeg vil at enda flere skal få tilgang til opplevelsen jeg 
har hatt. Men jeg er enig i at det skaper noe, det blir et uttrykk. 
For igjen, forventningene ble en del av det. Kunne du tenke 
deg å presentere verket senere, eller har du brukt opp 
materialet? Er du såpass hard at det var den kvelden og aldri 
igjen?

V
Materialet virker morsomt å jobbe mer med. Ha flere verk en 
annen gang, eller sette det sammen annerledes. 

T
Er det viktig at det er du som leser teksten? Kunne noen andre 
ha gjort det?

V
Nå ville jeg lese den selv fordi dere kjenner meg, og jeg ville 
komme nærmere dere. Det ville blitt mer allment hvis jeg 
hadde fått noen andre til å lese, og man ville kanskje stilt 
unødvendige spørsmål om hvorfor akkurat den personen 
gjorde det. Men det virker relevant å revurdere senere.

A
Det var veldig fint å høre på spørsmålene isolert fra de andre 
i rommet, bare sittende ved siden av én annen. Det ble som å 
være i dialog med den personen uten å prate. Når man stiller 
et spørsmål gjør man det jo vanligvis til noen. Det ville vært 
annerledes å sitte der og høre alene, siden det var så opplyst 
og avgrenset. 

H
Det ble privat, eller intimt.

V
Kanskje skremmende å stå alene.

[gruppa er stille]

T
Skal se om jeg har noe mer i notatene mine … 

H
Det er interessant å tenke over hvilke spørsmål man husker, 
siden det var så mange. De jeg husker best er dem som 
handler om ulike relasjoner. Det er sånn jeg husker verket, 
egentlig. At det handlet om kjærlighet eller sex og alt det der. 
Resten forsvant, på en måte.

V
På det første albumet sa Drake ordet jeg 410 ganger. Samtidig 
klarer han å gjøre det tydelig jeg-et om til et vi. Nå gjentok jeg 
noe fra en Pitchfork-anmeldelse ganske ordrett, men … Vi-et 
man kan skape gjennom et jeg …

T
Jeg tenkte det samme. Masse kjærlighetsrelasjoner, og snakk 
om nærhet, tap og savn. Det eksisterte allerede i ordet why, 
som var gjennomgående. Nå har du sikkert telt hvor mange 
ganger det forekommer.

[gruppa ler]
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T
Det har jeg, skjønner du.

[gruppa ler høyere]

T
Neida. Men det er et ord som ikke bare er et spørreord, men 
som også konstanterer hvordan noe er. Og det why-et 
ligger i hele lydsporet. Det som lurer på sakenes tilstand, 
som igjen blir et mer kollektivt why. Jeg oppfattet det som om 
spørsmålene ble stilt av både kvinner og menn, folk fra ulik 
bakgrunn, men nå er jeg ikke sikker lenger.

V
At det var?

T
De kommer fra én kilde, alle spørsmålene?

V
Ja. Det var noe jeg ville se mer på. Om utgangspunktet kan 
være at én sier noe, om det blir noe annet når jeg sier det 
samme. Det henger sammen med det du sa tidligere, om hvem 
sin stemme det er. Materialet bekrefter seg selv hele tiden, et 
av spørsmålene er Who’s line is it anyway?

T
Kunne du tenke deg å bruke den samme teksten i trykt form? 
Jeg vet ikke, som en plakat? 

V
Jeg tror det kan funke som en plakat. Eller som undertekster 
på en film …

C
Jeg tenker på det du sa med å gi andre tid til å tenke, før 
dialogen. Det er viktig at man får formulere en tolkning, og så 
møte noen andre med den. Også at man kan lese noe på en 
annen måte enn kunstneren har tenkt, men at det først blir 
verdifullt når man snakker med noen om det, hvis du skjønner 
hva jeg mener?

V
Jeg tror det.

C
Jeg fikk formulere min idé om hvilke spørsmål det var, hva 
slags karriere det var snakk om, og så ble det mitt 
utgangspunkt i dialogen med deg eller med andre som tok del 
av det samme. Siden du slipper ut så mange tråder har ingen 
per definisjon tolket det på samme måte. Og da finnes det mye 
å prate om.

[gruppa blir stille]

C
Og det er bra.

[gruppa fniser]

T
Ja, dere. Da har det gått én time. Er det noe vi ikke har tatt 
opp?

V
Jeg fikk sagt en del. Vi kan prate mer senere.
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T
Ja, jo, ja.

[gruppa blir stille]

T
Da så. Takk for at dere alle kom.

V
Ja. Takk.

C
Takk for kunsten.

T
Vi pleier å ha en liten applaus?

J
Jo.

T
Eller?

[applaus]

T
Jeg husker ikke alltid … Vanligvis sitter vi mer i ring.

J
Det var verdt en applaus denne gangen.

[gruppa ler]

J
Det er kanskje sånn vi skal gjøre framover? Vurdere om 
samtalen var verdt en applaus?


