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Figuren som er grunnlaget for disse arbeidene er modellert i Trondheim i 1989 og er gjort slik at det er ﬂyttet leire fra en beholder opp
på en plint, hvor det er samlet slik leire til et volum med en dimensjon ca. 2 x 12 x 9 cm. Den er en av mange som er modellert med
til dels tunge og lange stålstenger, mer enn et par kilo tunge og opp til halvannen á to meter lange. Det medfører at en går i et ganske
stort rom rundt en liten gjenstand og bygger den fra en relativt sett stor distanse med et uegnet og forvansket verktøy. Sporet av den
plastiske handlingen er i dette tilfellet en serie av retningstydelige plan rundt et volum, der vertikalplanet er dominant. Verktøyet og
prosedyren er distanserende og forsinker og holder tilbake en direkte manuell og haptisk kontakt.

I 1994 er formen skannet analogt med en dataoppkoblet industrirobot utstyrt med en trykkfølsom sensor; som ved mekanisk
berøring leser formen ved at sensoren føres i et mønster i kontakt med volumets overﬂate;. Dette skjer i relasjon til et elektronisk
tredimensjonalt grid i dataprogrammet der avlesningen legges inn som en serie punkter. Etter at formen er lagt inn som elektronisk
informasjon er den endret i dataprogrammet og siden frest ut i syntetisk tre av den samme roboten; nå med en fres i stedet for
sensoren.

Ett sideplan av denne formen er i 2014 skannet optisk og verdier i alle tre akser er endret – men fortsatt i samme størrelsesorden
– miniatyren. Forskjellige sintrede variasjoner av det samme planet er så støpt av og replisert i voks og addert til sluttede skall som
så er støpt i bronse. Disse skulpturene er alle bygd i det samme materialet, de er en og samme form, funnet og samlet i sitt eget halve
element, brakt til stedet de hører til, for å få den funksjon de er tiltenkt.

Studio Trondheim 1989

Jeg tenker at disse skulpturene beﬁnner seg mellom det tradisjonen benevner som abstraksjon og det fundne objektet, collagets objet
trouvé. De er funnet i en serie variabler av mekaniske replikasjoner av noe ﬁgurativt indistinkt og hvor de utgjør en gruppe og nok et
ledd i en serie generasjoner. Skulpturene i den her generasjonen er enkeltvis satt sammen slik den ene delen mekanisk passer til den
andre og de beﬁnner seg anriket av det som har gått forut, uten at det er mulig å spore spesiﬁkt hva det er derfra som har informert
nettopp disse formene. Den enkelte formen skiller seg som gestalt både fra forutgående generasjoner og internt i gruppen.

En impuls handler om å få sikt på en grunn som noe kan ses mot, heller enn å ekstrahere noe spesiﬁkt formulert i en enkelt ﬁgur. At
det er om å folde en rekke handlinger slik at selv om sporet av prosedyren ligner på alt annet der de kommer til å beﬁnne seg; evner
de å stille spørsmål om en grense for hva noe språklig ﬁgurativt eller syntaktisk formalisert kan være i denne sammenhengen og da
uten at det glipper rent skulpturelt. At dette er skulptur, men kanskje ikke så mye mer - men også uten noen opplagt mangel.

Og at det ikke er om kommunikasjon av noe, men realiseringen av en modell og en form som ordner noe som beﬁnner seg over den
nakne gesten og fragmentet, men under hierarkiet og den hele formen og uten seriens blotte utstrekning - som en form for statisk
språklig operasjon, inn-funnet på et sted der betydning har vært tilstede lenge.
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