
Kompleksiteten i mellomrommet  

Til tider ønsker jeg å ta rollen som tradisjonell ornitolog når jeg som kunsthistoriker skal 

skrive om et kunstnerskap. Da kunne jeg ha argumentert for at de fleste av kunstprosjektene 

til Tove Kommedal kan sies å være Våtmarksfugler – de som holder til på Jæren i Rogaland. 

Videre kunne jeg beskrevet verkene hennes som toppdykker, skjeand, sivhøne, brushane, 

jærlo, kornspurv, og svartryggerle. Et kunstnerskap er mer sammensatt og dynamisk enn som 

så. Heldigvis! Det man kan si noe om i tolkingen av kunstverk er samtidens skiftende 

tendenser. I denne sammenheng har jeg valgt å fokusere på noen få av Tove Kommedals 

mange prosjekter fra perioden (2004 – 2017). En rød tråd som går igjen i flere av arbeidene er 

at de ofte befinner seg i spennet mellom det rasjonelle og emosjonelle, i mellomrommet. Med 

mellomrommet mener jeg refleksjonsrommet som oppstår når man belyser flere aspekter med 

et kunstverk – ikke bare internt i verket, men også arbeidene seg imellom. Verkene er 

idébaserte, intuitive, forskende og poetiske. Dette ser jeg i sammenheng med en 

utviklingstendens i norsk kunst som begynner å ta form fra 1990-tallet.  

 

På 1990-tallet vokste det frem en ny gruppe kunstnere i Norge, som var inspirert av 

konseptkunsten fra 1970-årene. Konseptkunstneren på denne tiden rettet kritikk mot museer 

og gallerier fordi de mente utstillings- og innkjøpspolitikken var styrt av modernismens 

kunstsyn med fokus på objektet. Situasjonen er den samme på 1990-tallet, men da er det ikke 

konseptkunsten det kjempes for, men den relasjonelle kunsten. Kunstnerne var frustrert over 

kunstpolitikken til de store kunstinstitusjonene og etablerer derfor sine egne utstillingssteder 

uten kommersielle interesser. Her kunne de vise frem kunsten de trodde på. Det var lite 

malerier, grafikk og skulpturer å se i disse galleriene. Tove Kommedal var en av kunstneren 

som hadde utstilling i et av de kunstnerstyrte galleriene i Stavanger. Hun debuterte med 

utstillingen Illusjon i 2003 på det kunstnerstyrte Moltrix galleri i Østervåg. Utstillingen besto 

av hvite hodeløse tøydukker hengende fra taket. Tøydukkene hadde navnet til kjente 

klesdesignere/ moteselskaper håndbrodert på de hvite kroppene – som en kritikk mot den 

kommersielle motebransjens makt over enkeltmennesker.  

 

En annen tendens man ser på 1990-tallet er at teoriundervisning ble viktig for mange. 

Akademia fikk et nytt kurstilbud i estetisk teori samtidig med at den konseptuelle kunsten 

igjen ble aktuell. Mye av kunsten som ble produsert på denne tiden orienter seg rundt 



forskjellige teorier. I siste halvdel av samme tiår ser man hos enkelte grupper kunstnere en 

dreining fra en rasjonell til en emosjonell retning.  

Store deler av Kommedals kunstnerskap befinner seg midt i mellom disse to retningene. Et 

sted der poetikken tar over for politikken. Arbeidene hennes veksler generelt mellom 

samfunnskritikk og institusjonskritikk, og spesifikt mellom kontekstens betydning og 

kunstens autonomi.  

 

Eksisterende materialer 

Å være samfunnskritisk, enten det er gjennom kunstnerisk virke eller politisk aktivisme, 

handler om å stille seg kritisk til det som kan være til hinder for eller motarbeider et menneske 

i samfunnet. Jacques Rancière beskriver politikk som aktiviteter der spørsmål stilles ved det 

som angår vedtatte normer og fastgrodde forestillinger. Kommedals utstilling på Hå gamle 

prestegard i 2016 er en del av kunstprosjekt dEFINISJONSMAKT og gjør nettopp dette. 

Prosjektet er omfattende og har pågikk fra 2011 til 2015 over lang tid. Utstillingen på Hå 

stiller spørsmål blant annet ved hvem som har definisjonsmakt. Prosjektet på prestegarden var 

todelt; en publikasjon dEFINISJONSMAKT, og utstillingen Og. Døde kråker var dandert ut i 

utstillingsrommet og skapte naturlig nok refleksjoner rundt kråka og døden. Kråkene i 

prosjektet er skutt ned som et resultat av et bestandsregulerende tiltak på Jæren. Om kråka sier 

Kommedal: «Jeg har lenge kjent på fortvilelsen ved å leve i en verden som er overfylt av ting. 

Som kunstner – produsent av objekter og samtidig kritiker av kapitalismen – forsterkes 

fortvilelsen. Derfor ville jeg gripe fatt i denne døde fuglen.» Dette gjennomførte hun med ulike 

tilnærminger, blant annet en spørreundersøkelse utført for å kartlegge holdningen og 

opplevelsen av kråkekjøtt som mat. Resultatet ble en rekke serigrafi (2014) som ble en del av 

utstillingen. Med den vitenskapelige metoden på veggen og livløse kråker på gulvet 

fremstilles to polariteter: kråkene som det eksistensielle og symbolske, og dokumentasjonen 

som fremstiller fakta.  

 

Utstillingen består i tillegg av de to videoverkene Bardo (2015) og Untitled (2013), samt en 

skulptur. I Bardo ser man en stor haug av diverse avfall som har kommet inn til stranden med 

havet. Denne ansamlingen av avfall er skulpturen i rommet, mens den i filmen beveger seg 

sakte rundt på stranden. Kommedal blir ledet av materialer som ofte er forkastet av oss 

mennesker. Verket kretser rundt miljøspørsmål ved å løfter frem gjenstander som ikke lenger 

har sin opprinnelige verdi. I Bardo ser man en barføtt person som bærer et sirkulært speil i et 

berglandskap ved havet. I to firkantede speil som ligger i landskapet reflekteres skyer i 



bevegelse. Dette står i kontrast til en skyfri himmel ellers i landskapet. På en surrealistisk 

måte settes fokus på binære forhold. I publikasjonen dEFINISJONSMAKT diskuteres 

definisjonsmaktens betydning innen fagfelt som kunst, filosofi, biologi, gastronomi og kultur 

–  alle med utgangspunkt i kråka. Når Kommedal oppsøker fagfolk belyses problemstillingene 

fra flere perspektiver. Det er interessant å se hvordan de ulike tilnærmingsmetodene og den 

tverrfaglige tilnærmingen er med på å skape en helhetlig forståelse, ikke bare av 

definisjonsmakt, men av kunstens funksjon i samfunnet forøvrig.  

 

Institusjonskritikken ser man tydelig i kunstprosjektet Echo. Prosjektet var en del av Museum 

Stavangers utstilling Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati som fant sted på fire 

ulike museer i Stavanger. Målet var å sette søkelyset på hvilken funksjon museet har 200 år 

etter grunnloven ble signert, og åtte kunstnere ble invitert til å delta. Kommedal deltok med 

verket Ekho som setter spørsmål ved hvem som er vinnerne og taperne i historieskrivningen 

og hvordan dette defineres. Utgangspunktet er historien til ekkoloddet, et instrument som ble 

oppfunnet i Stavanger og som har hatt en stor påvirkning på både fiskeri- og oljenæring. 

Mannen bak ekkoloddet, Hans Sundt Berggraf, er ikke samme mann som eier patentet, noe 

som ble påpekt i en artikkel publisert i Teknisk Ukeblad ved flere anledninger. Verket Ekho er 

et skjørt ekkolodd laget av papir. Papiret er hentet fra historieboken Stavanger bys historie 

(bind 4, oljebyen 1965-2010) hvor mannen som eier patenten er utelatt fra historien. 

Kommedals ekkolodd av papir står plassert oppå den åpne boken. Ved siden av ligger 

publikasjonen slik den ser ut i Teknisk Ukeblad. I tillegg er det installert et slags ekkolodd i 

utstillingen, som måler hvor nærme du er verket og historien i rommet. Tittelen på verket 

spiller tydelig på navnet til ekkoloddet, men også den mytiske figuren Echo. Echo var en 

nymfe som kun gjentok det andre sa. Kunstverket Echo er laget av det historiske materialet, 

men skaper en annen fortelling om ekkoloddet, og setter det inn i en kunstnerisk kontekst. 

Ved å bringe frem flere aspekter ved denne historien  stiller Kommedal spørsmål ved en antatt 

sannhet: Museet som institusjon representerer fakta og har objektene som bevis. Hvilke 

funksjon har museet i forhold til objektene? Har de kun en ekkofunksjon, eller har museet 

selv en stemme?  

 

Dialogen som metode 

Den relasjonelle kunsten fokuserer ikke på et objekt som lukker seg om sine indre relasjoner 

på sammen måte som modernismens verk. Derimot handler den relasjonelle kunsten om møtet 

med betrakteren og de ytre, mer dynamiske relasjonene. Kommedal har dialogen som metode 



i mye av sitt arbeid. Som en del av arbeidsprosessen oppsøker hun fagpersoner knyttet til 

tema som behandles i de forskjellige prosjektene. I så måte følges ofte arbeidene av en 

historie, eller meningsbærende fortelling. Ifølge kurator og kunstkritiker Nicolas Bourriaud er 

dialog viktig for den relasjonelle kunsten fordi den kan fremme meningsproduksjon i forhold 

til et kunstverk. En innvending mot denne relasjonelle estetikken à la Bourriaud er at alt kan 

være kunst om konteksten er den «rette». Mister da kunstverket sin egen verdi til fordel for 

konteksten?  

 

Kontekstens betydning og kunstens autonomi er et tydelig tema i Tove Kommedals utstilling 

sammen med Cato Løland i Bryne kunstforening. Kunstprosjektet Tid fra 2017 består av 

materialer og objekter som de to har funnet ved de ulike stedene de tidligere har møttes. I 

utstillingen er materialene og objektene tatt bort fra sine tenkte funksjoner og bruksområder. 

De er satt inn i en kunstnerisk utstillingskontekst hvor det visuelle språket setter fokus på 

komposisjon, form og farge. Slik kommer det poetiske aspektet ved objektene frem. Det 

poetiske ved objekter er også tema for utstillingen Hus – under radaren på Studio 17 i 2017. 

Arbeidene er en del av et fordypingsprosjekt hvor Kommedal går i dialog med 

sosialantropologen Merete Jonvik, som også har skrevet en tekst til utstillingen. Om dette 

kunstprosjektet sier Kommedal selv at «drivkraften i arbeidsprosessen ligger i en trang til å 

forsøke å komme under kulturen på leting etter et nullpunkt. Hva er kvalitet? Er kvaliteten 

kulturbestemt?» Dette er en utopisk ide som Kommedal mener kan ha en kime til poetisk 

klarhet. Med poetisk klarhet mener hun den «ulogiske logikken som man finner i poesien.» 

Kommedal søker i kunstverket selv etter en fortelling, eller kunstverket forteller i seg selv en 

historie. Her ligger arbeidenes egenverdi. 

 

Unike historier 

En av Toves samtidige, Toril Johannessen, kombinerer fakta og fiksjon i store deler av 

arbeidene sine. Hun interesserer seg for hvordan rasjonalitet og logikk sameksisterer med 

myter, overtro og irrasjonelle impulser i samfunnet. Unlearning Optical Illusions er en serie 

med tekstiler, fotografi og en bok. I prosjektet sammenstiller hun to spesifikke kulturer: 

vestlig forsking på geometriske optiske illusjoner, og den østlige tekstilhistorien.  I prosjektet 

går Johannessen i dialog med både forskningshistorien og metodene. Hun påpeker at det råder 

en antakelse blant oss om at det vi ser med egne øyne er et bevis på hva et objekt er. Slik 

stoler vi på det vi ser. Men kan vi det? Objektet har alltid en kontekst. Johannessen, som 

Kommedal med flere på 1990-tallet, begynte å stille spørsmål ved objekter og fenomener. De 



kretser rundt problemstillinger i forholdet mellom kunst og vitenskap, fakta og fiksjon, eller 

politikk og poetikk. Kunstprosjektene forteller alle en unik historie som bidrar til mangfold. 

Slik unnslipper vi en ensartet kunst og et ensformig samfunnsperspektiv.  

 

Med Ballast fra 2017 ser man at det emosjonelle og poetiske får større plass. Ballast er et 

midlertidig kunstverk i det offentlige rom. Det er en del av friluftsutstillingen Find your eyes 

– Volume 4 på Sølyst i Stavanger. Sølyst er en øy med rikt planteliv på grunn av landbruk og 

gartneridrift, samt ballastplanter - planter som kom inn til land som frø med skip. I eldre skip 

brukte man ofte jord som ekstra vekt i skip for å skape stabilitet. Etter bruk ble ballasten 

(ballastjord) dumpet ved kysten. I dette prosjektet, som i mange andre, har hun vært opptatt av 

å bli ledet av materialet, ikke produsere nytt. Kommedal har lenge samlet på drivtømmer, og 

brukte disse til å lage silikonformer av. Deretter har hun fylt avstøpningene med vann og lagt 

dem i et fryserom.  Hver av de tømmerformede isskulpturene  inneholdt frø av planten 

Engsoleie. Disse ble hengt opp med tau i en trestruktur inspirert av Torii – en tradisjonell 

japansk port som symbolsk markerer overgangen fra det verdslige til det hellige. Skulpturene 

smeltet selvfølgelig i løpet av kort tid. Slik er nye frø tilført øyen av Kommedal. Dialogen 

med fagfolk og den lokale historien har vært veiledende for Kommedal i prosjektet, og de 

historiske referansene er mange. Det som skiller dette prosjektet fra Tove Kommedals andre 

verk er at dialogen og konteksten blir mindre viktig. Selve verket – isen, frøene, smeltingen, 

dryppingen, treverket – trer tydelig frem og vekten skiftes fra den historiske konteksten til en 

fortelling om naturens og menneskets gjensidige påvirkningskraft. Naturen og det 

eksistensielle vektlegges i større grad enn det rasjonelle og kulturelle. Det forgjengelige 

materialet er det sentrale i dette verket, og menneskets sårbarhet står igjen. 

 

Det blir tydelig at vår materialistiske eksistens er en drivkraft i Kommedals kunstnerskap. 

Kompleksiteten i mellomrommet, som for meg virker definerende for kunstnerskapet, 

behandler eksisterende materiale med både et kritisk og kjærlig blikk. Det dreier seg om, som 

Kommedal selv sier «søken og det å bli ledet». 

 

Teksten er skrevet av Astrid Helen Windingstad i dialog med Tove Kommedal. 

 

 

 

 


