På den sørlige kanten av det vestlige bordet
av David A Rios

På den sørlige kanten av det vestlige bordet er en utstilling hvor jeg jobber både med og
mot vår orienteringsevne og vår oppfattelse av perspektiv. Måten vi orienterer oss i verden
er basert på et subjektivt, egosentrisk perspektiv, hvor vi beskriver objekter, fenomener og
hverandres posisjon ut fra oss selv som nullpunkt.
Denne tankegangen har formet de fleste språk i verden. Språket beskriver det øyet ser fra
øyets perspektiv: Her, der, bak, foran, dit, osv. Det australske folkeslaget Guugu Yimithirr
er blant de få i verden som bruker himmelretning til å beskrive posisjon, selv i begrensede
områder, som i et hus. Utstillingstittelen er en oversetning av hvordan de ville beskrevet
hvor noe ligger: Kaffekoppen står på den sørlige kanten av det vestlige bordet.
Gjennom en serie verk som inkluderer skulptur, installasjon og grafiske trykk utforsker jeg
hvordan vi forholder oss til objektenes og hverandres posisjon.

Elleve former av en form er en serie med ikonlignende skulpturer som utforsker kubens tredimensjonalitet i et
todimensjonal plan. Skulpturene viser de elleve matematiske løsninger på hvordan en kube kan brettes ut. De forgylte
skulpturene danner en serie symboler med en nesten språklig karakter.

Milepæl er en installasjon som tar for seg de tolv kantene av en kube. Vinklene til kubens tolv kanter er det som gir
dens form og skiller den fra andre former. Kuben, eller snarere projeksjonen av kuben, er skapt av tolv strukturer som
er tilsynelatende tilfeldig plassert på gulvet. Hver av de tolv strukturene holder et speil og er vinklet til å reflektere lyset
fra en lyskaster mot en sidevegg. Resultatet er en isometrisk projeksjon av en kube. Plasseringen av lyskaster i forhold
til strukturene og inngangen tvinger publikum til å gå mellom de og dermed forandre projeksjonen.

Norman Wilkinson oppfant Dazzle kamuflasje under første verdenskrig for å beskytte britiske skip fra ubåt angrep.
Tanken var at siden det var umulig å kamuflere et skip at man isteden kunne bryte skipets form og gjøre det
vanskeligere for ubåtene å beregne avstand, retning og hastighet og dermed øke sjansen for å overleve en torpedo
angrep. Installasjonen 61 grader styrbord er basert på det resonnementet. En struktur som bærer 30 dobbeltsidige speil
er plassert i rommet og i samspill med en roterende kube ( uten tittel ). Verkene fungerer sammen på den måten at
speilene skaper en avbrutt bilde av kuben som avhenger av betrakterens posisjon. Installasjonen er posisjonert sentralt i
rommet og fungerer som en samlingspunkt for utstillingen da refleksjonen av alle andre verk kan bli sett på den fra den
rette vinkelen.

En hengende klynge med kuber utgjør verket Gjennomgripende svikt. 20 hengslede kuber laget i bøk er satt sammen
til en skulptur som henter inspirasjon fra begrepet Cascading Failure. Begrepet brukes når en feil blir systemisk og
forplanter seg og er ofte brukt i sammenheng med elektriske og datanettverks systemer. Måten kubene er hengslet
sammen er ikke tilfeldig og gjør at kubene kan settes sammen til en større kube. Denne potensielle kuben er tilstede i
koblingene i strukturen, men ikke i objektet som betraktes.

Olympus Sphinx er en skulptur og et verktøy i form av en trykkplate. En topografisk kart over det som er den høyeste
fjellet menneskeheten kjenner til, Olympus mons på Mars, er utgangspunktet for et foranderlig kart. Kartet er frest
på 13 bøkstaver som kan flyttes i en ramme uavhengig av hverandre. Basert på en enkel kryptografisk enhet kalt Le
Sphinx, har baksiden av bøkstavene blitt delt i 26 felter hvor det engelske alfabetet er skrevet i vilkårlig ordning. Ved å
forflytte stavene kan man stave ord eller setninger opp til 13 bokstaver. Det finnes 13²⁶ kombinasjonsmuligheter.

NORTHEASTSOUTHWEST er en serie tresnitt hvor Olympus Sphinx ble brukt til å kryptere ord til bilder. En
vandring fra nord til øst til sør til vest og tilbake ble kodet på bøkstavene og forandringene disse forskyvninger forårsaket på den topografiske kartet trykket på papiret.

Tegneskjelve (DKS )
Prosjektet baserer seg på verket Olympus Sphinx, som er både en krypteringsanretning
og en trykkplate for tresnitt. Verket visser et topografisk kart av Olympus Mons på Mars,
den høyeste fjellet vi kjenner til, delt på 13 staver som kan forskyves parallelt i forhold til
hverandre. På baksiden av hver stav finnes det de 26 bokstavene i det engelske alfabetet.
Ved å flytte på stavene for å stave nye ord blir konfigurasjonen av det topografiske kartet
forandret. Verket er løs basert på en fransk krypteringmaskin kalt Le Sphinx.
Tegneskjelvet har som mål å oppmuntre til abstrakt tenking ved å introdusere elevene for
kryptografi. Ved hjelp av språk, matematikk og tegning ønsker jeg å introdusere elevene
for enkle abstraksjoner. Prosjektet er også en øvelse i gruppearbeid og vil by på språklige
og matematiske utfordringen som jeg håper vil øke interessen og forståelsen for fagene.
Samtidig vil jeg at elevene skal se på kunst som en arbeidsmetode som kan forenkle
vanskelige tema og spørsmål.
Praktiske aspekter:
Etter en kort presentasjon av utstillingen vil klassen bli delt i par eller trio. Jeg kommer da
til å forklare opplegget og presentere noen eksempler. Gruppene vil bli tildelt 13 trelister (
350x15x21 mm ), pensler, akrylmaling og et inspirasjons bilde. Trelisten har en frontside
og en bakside. Elvene skal tegne/male på fronsiden. På baksiden av hver stav kommer
jeg til å tegne 30 inndelinger for de 29 bokstavene i det Norske alfabetet og mellom rom.
Rekkefølgen vil være tilfeldig på hver stav. Når elevene er ferdig med å tegne skal de finne
et ord eller setning på 13 bokstaver, det kan være en tittel for verket, navne til gruppen
eller noen annet. Når navnet er på plass skal elevene snu bildet så bokstavene er synlige for
deretter å flytte stavene til bokstavene staver ordet elevene har bestemt.
Presentasjonen av utstillingen er ment å være maks 15 min og gjennomførelse av
prosjektet 60 min.
Jeg ønsker å tilrettelegge for at verkene elevene produserer kan bli vist på Spriten mens
min utstilling står. Slik at elevene og foreldrene kan se hva de og andre har produsert.
Etter utstillingen vil klassene få verkene tilsendt.

