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T V E T Y D I G E  O V E R G A N G E R
Charlotte Thiis-Evensen lager videokunst som beveger seg i grenselandet 

mellom det vonde og det vakre, det skjøre og det ubrytelige. Nå er hun 
aktuell med utstilling i galleri TM51 Window Gallery i Oslo.

Tekst Lillian Reif

OSLO (KUNST): Charlotte Thiis-Even-
sen har laget en video-trilogi som tar 
for seg brytninger, personlige valg og 
vår forestillingsverden i møte med det 
tvetydige.

Med verkene Uten tittel, Barn som faller og Badekaret 
er hun særlig opptatt av å utforske barn og unge i situa-
sjoner som er med på å forme deres identitet. I videoer 
tatt opp i slow motion med høyoppløselig film, fanger 
hun bevegelser som bærer i seg muligheten for helt uli-
ke tolkninger av én og samme handling.

– Hva er det du vektlegger i kunsten din?
– For meg har det vært interessant å fokusere på de 

overganger som skjer i et menneskes liv. Det å skulle 
finne en ny identitet i en ny fase av livet. Jeg er opptatt 
av spørsmål om personlig frihet og i hvilken grad man 
har mulighet til å handle fritt. Og særlig hvordan dette 
berører unge mennesker.

– Videoverket Uten tittel er første film i syklusen der 
du tar for deg ungdom og identitet. Kan du fortelle om 
denne videoen?

– I videoen har jeg filmet tre somaliske jenter som er 
i ferd med å bli ungdommer. Og med dette følger et 
valg. Valget mellom å begynne å bruke hijab eller ikke. 
Jeg har kjent disse jentene i mange år, og jeg var i kon-
takt med dem i perioden da denne brytningen skulle 
skje. Jeg så dem utforske dette nye; å se for seg en 
fremtid med hijab. I videoen har de på seg vanlige nor-
ske klær, og jeg filmer dem mens de tar av og på seg et 
sjal. Det føles som om vi er vitne til et slags overgangs-
ritual. Selve iscenesettelsen er tatt opp i sakte film 
med veldig høy oppløselighet, slik at bevegelsene blir 

nesten abstrakte. Bildene blir så tydelige at de oppnår 
en slags stofflighet.

– Hvorfor har du valgt å vise filmen uten en klar be-
gynnelse eller slutt?

– Filmen spilles i loop nettopp fordi den verken skal 
ha en begynnelse eller slutt. På den måten gir ikke fil-
men noe svar. Den ender ikke med at jentene har på seg 
sjalet, eller at de velger det bort. På den måten tar min 
video ingen moralske standpunkter. Den viser kun en 
prosess, ingen avgjørelse. 

– I det andre verket i denne trilogien, Barn som faller, 
er betrakteren vitne til en mer ekstrovert handling. 

– Videoen tar utgangspunkt i en dytte-scene der 
opptaket er gjort med forsinket hastighet. Det som i 
vanlig tempo kan virke som en aggressiv handling, får 
i sakte film en tvetydighet over seg. Jeg spiller videre 

1 Uten tittel er første verk 
i Thiis-Evensens 
videotrilogi som 
omhandler uuttalte 
maktforhold og 
brytninger i et barns liv.

2 VIDEOVERKET Uten 
tittel utstilt på 
Lillehammer 
Kunstmuseum i 2013. 
Her fungerer videoen i 
dialog med kunstmuse-
ets egen historiske 
samling.
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på tittelen til Thomas Bernhards roman Trær som fal-
ler, som jeg har brukt i et annet arbeid der jeg også stil-
ler spørsmål om autonomi og frihetsbegrepet. Barn 
som faller handler om hvorvidt et ungt menneske har 
mulighet til å velge fritt. Handlingen i videoen kan le-
ses på ulike måter. Er det mobbing? En gryende ond-
skap? Eller er det en erotisk tilnærming mellom to 
unge gutter?

– Og det er rom for enda flere tvetydigheter i dette verket.
– Ja, verket viser disse to unge guttene, en lyshudet 

og en mørkhudet, som står på en åpen plass. De er nak-
ne på overkroppen. Ørsmå bevegelser kan uttrykke ek-
sistensielle spørsmål. Er det en tøysete lek vi er vitne 
til, eller en krenkende handling? En fascistisk hilsen, 
eller en arm som er i ferd med å omfavne den andre? 
Hos to unge gutter kan disse spørsmålene være veldig 
nært knyttet opp mot deres eksistens og frihet.

– Det er ikke lyd på videoene dine, men i Barn som fal-
ler har du samarbeidet med komponist Eivind Buene.

– Vanligvis unngår jeg lyd på videoene. Det legger 
for mange føringer på verket. Men Eivind Buene har 
komponert et eget klokkespill som går i dialog med ver-
ket, i stedet for å legge føringer på det. Verket hans 
speiler tvetydigheten og det underliggende mørke i vi-
deoen. Barn som faller skal vises kontinuerlig i vinduet 
i TM51 WINDOW GALLERY vis á vis Oslo rådhus i tre 
måneder, og Buenes Klokkespill skal fremføres hver 
dag klokken 18 på rådhusets egne 49 klokker. 

– Det siste verket i trilogien, Badekaret, kan også tol-
kes i flere retninger?

– Ja, videoen er et toskjermsverk, og her ser vi et bade-
kar og fire ungdommer. De bytter roller mellom å være 
den som sitter i badekaret og den som heller vann over 
den badende. Dette verket viser i utgangspunktet en øm 
handling; det å bade et annet menneske. En omsorgsfull 
og meditativ handling. Men Badekaret handler like mye 
om det å se et verk forskjellig alt etter hvem som utfører 
hvilken handling. Tenker vi det samme når en gutt med 
afrikansk bakgrunn heller vann over en europeisk, hvit 
jente, som hvis det var motsatt? Hva når en gutt heller 
vann over en annen gutt? Videoen viser en veldig enkel 
handling, men den kan romme mange maktkonstella-
sjoner. Og det er det jeg vil vise; ideer om likeverd og re-
spekt og våre forestillinger om dette. 

Videoverkene kan sees på følgende steder i 2014:
!  Uten tittel – Hotellet The Thief i Oslo og Furuholmen 

Eiendom i Essendrops gate. 
!  Barn som faller – TM51 WINDOW GALLERY,  

13. februar–12. mai.
!  Klokkespill av komponist Eivind Buene. Hverdager  

klokken 18.00, lørdager og søndager klokken 14.00 
(under utstillingen). 

!  Badekaret – 1814 REVISITED ved Akershus kunstsenter, 
10. mai–14. september.

Artist talk med Thiis-Evensen på The Thief 9. april kl 18

CHARLOTTE  
THIIS- 
EVENSEN  
(F. 1968)

! Statens kunstakademi. 

! Litteraturvitenskap 
ved UiO.

! Videojournalist i NRK. 

! Viktigste separatut-
stillinger: Lillehammer 
Kunstmuseum (2013), 
OSL Contemporary, 
(2013), Bergen Kunst-
hall (2010) og Kunst-
nernes Hus (2008). 

! Fremtidige utstil-
linger: Kristiansand 
Kunsthall (2015), Pors-
grunn Kunsthall (2015) 
og TM51 (2016).

! Representert i 
kunstsamlingene til: 
Rolf Hoff, Tor Dagfinn 
Veen, Petter Stordalen 
og Furuholmen Eiendom.

1 BADEKARTET er siste 
del av trilogien og tar for 
seg en enkel handling som 
kan tolkes i mange 
retninger, avhengig av 
hvem som utfører den. 

2 VERKET Barn som faller 
er andre del av 
videotrilogien. Her er 
betrakteren vitne til en 
dytte-scene mellom to 
unge gutter.
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Hva er Nesoddparken?
Nesoddparken AS er et utviklingsselskap 
for kreative næringer. Vi leier ut areal til 
næringsformål til små bedrifter og virk-
somheter innen kunst- og kulturnæringer, 
tilbyr tjenester, kurs og aktiviteter som 
bidrar til å utvikle virksomhetene, og som 
utvikler samarbeid mellom bedriftene.

Hvem holder til i Nesoddparken? 
Skuespillere, billedkunstnere, designere, 
smykkekunstnere, forlag, urmaker, il-
lustratører, musikere, fotografer, strikke-
bedrifter, tekstskapere, reklamebedrifter, 
dukkemakere, tekstilkunstnere, event-
byrå, konserveringstjeneste, kurator, 
filmprodusenter, mm.

Hvor er Nesoddparken?
Nesoddparken er i Løeshagaveien 49, 
du kommer dit med båt fra Aker Brygge 
og buss 611 til Nesodden kirke. Eller fra 
Drøbak; kjør til Nesodden kirke og ta til 
venstre – kjør rv 105 og følg skilt.

www.nesoddparken.no

Lik oss på 
Facebook!
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