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OPEN SPACE
The Artists Group Open Space works in the converging fields between abstract and concrete; things
and places around us always has an interface with compositional, color-related, textural or conceptual
issues. The general is related to the specific and vice versa.
Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Mona K. Lalim and Lisa Pacini are working in different ways with a
range of active relationships between detail and wholeness, function and surface – in this way history
and place turns out to be both archive and opportunity.
The Artists’ group also comprise a stage for the exploration of the artist’s differing site-specific identities.
Individual artists are not just from one place but carry with them their own experience and origins as a
room of their own. In this sense, the Open Space group also is a medium for the manifestation and
investigation of the space between Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Mona K. Lalim and Lisa Pacini
as site-specific artists-subjects.
Open Space is a dynamic workspace between the four artists, where the focus is the understanding
of space as an ambivalent and mobile magnitude in a culturally specific context.
The four artists are well established on the Norwegian contemporary art scene acknowledge with
numerous awards, grants and commissions.

Rommet mellom oss
In making for ourselves a place to live, we first
spread a parasol to throw a shadow on the
earth, and in the pale light of the shadow we
put together a house.
Junichiro Tanizaki, fra In praise of shadows.
1.
Det har i det siste, med stadig økende kraft, slått meg
hvor svevende distinksjonen mellom abstrakt og figurativ
kunst er. Ønsket om å skille kunsten ut fra hverdagen,
splitte den fra det individuelle eller kollektive liv, synes i
dag å være et utopisk prosjekt som ble avsluttet med
den høymodernistiske tenkeren Clement Greenberg. Selv
om fordypelsen i monokrome flater, for eksempel, fortsatt
er en legitim øvelse er også den forbundet med et utall
tråder til livet vi lever, bygningene vi er til i, menneskene vi
deler tilværelsen med.
En gjengivelse av verden rundt oss er basis i enhver
type kunst og om gjengivelsens form ikke umiddelbart
er gjenkjennbar mister ikke kunstobjektet sine mimetiske røtter. Tvert imot, vil jeg si, siden den mest relevante
kunsten ofte befinner seg på et vippepunkt mellom det
kjente, kanskje også det hverdagslige og det trivielle, og
det ukjente, det ugjenkjennelige. En operativ kunst er en
kunst som ikke slår seg ned på noen av disse polene men
som fritt, på hvert punkt i sin utfoldelse, slingrer mellom
disse tilsynelatende motsetningene.
Lisa Pacini, Christine Istad, Hennie Ann Isdahl og Mona
K. Lalim beveger seg rigorøst, med sine forskjellige
motivvalg og metodiske utgangspunkt, inn i dette mellomrommet. Mona K. Lalims arbeider springer direkte ut

fra konkrete arkitektoniske strukturer – blant annet historiske bygninger i Venezia. I denne forstand kan de gjerne
betraktes som historiske avskrifter gjengitt i montasjens
formspråk. Bruddlinjen mellom de forskjellige lagene, for
eksempel mellom fragmenter av en dør og en detalj av et
veggmaleri, på den ene siden, og mer abstrakte flater på
den andre, forteller oss om hvordan formene rundt oss
lever sitt eget liv, og divergerer og konvergerer i tidens løp
– noe vi ser, for eksempel, i maleriet Particolore del colore di Veronese. Lalim utvikler en hukommelsesteknologi
ved å eksponere detaljene sammensydd innenfor maleriets form: den fullstendige menneskelige sammenhengen,
hvor døren (som nå er en del av et maleri) førte til, hvem
som brukte den eller hvor den befant seg, er borte, men
fragmentet av den vil leve videre som et vitnesbyrd om
noe som har skjedd. Et vitne om en praksis, et liv, en tid,
et system av ting som engang hadde en annen betydning. Teknikken er også en metodisk utsagn om kunstens funksjon: kunsten, sier hun, er en redningsplanke for
detaljen, den trivielle hverdagsdetaljen, som ikke lar seg
oppfanges av historiens grovmaskede nett.
Christine Istads fotografier av interiørdetaljer er visuelle
haikuer, studier i hverdagsflatens poetiske kvaliteter. Som
hos Lalim er Istads råmateriale dører, vinduer og vegger
– prosaiske hverdagsflater. Men i studiet av hverdagsflatens tekstur, dens gjengivelse av lys eller speilinger av
nærliggende objekter – som i Hiroshima # 1 og Tokyo #
14, trekkes abstraksjonens gåte frem som en annen, og
ikke mindre virkelig verden, som lurer rett under tingenes
flate rundt oss. Dette ser vi også i Istads videoarbeider,
blant annet Ryoan-Ji og Sho-Ren-Ji, hvor det er vannets

milde bevegelsestekstur samt vannflatens gjengivelse av
den omkringliggende landskapet som er undersøkelsens
sentrum. I Koyoto to Tokyo er det togvinduets innramming av landskapet som farer forbi, ikke ulikt Gerhard
Richters malerier som har reisens forbikrysning innskrevet i seg, som utgjør det visuelle materialet. Istads closeup-metode fremkaller ikke bare kontemplasjoner over
våre umiddelbare omgivelsers visuelle kvaliteter, men
også det Walter Benjamin kalte tingenes optiske ubevisste: ”Her griper kameraet inn med sine hjelpemidler, sin
nedadgående og sin oppadgående bevegelse, sin avbrytelse og sin isolering, sin utvidelse og sin sammentrekning av forløpet, i sin forstørrelse og sin forminskelse.”
Våre nære omgivelser er som regel innhyllet i nett av nytte
og funksjoner, men i Istads arbeider fremkalles et, i positiv forstand, område utenfor nyttens tvang. Det finnes
også en sensitivitet for hverdagsflatenes visuelle rytmikk
og musikalitet, en nærmest malerisk sensibilitet for tingen
betraktet på kloss hold.
Mens Lalim jobber i tid, både i kunsthistorisk og kulturell
forstand, og Istad med close-up-perspektivet arbeider
Hennie Ann Isdahls i et romlig språk. Hun bruker monokromens grammatikk, men trekker monokromene ut i
den akkumulative skulpturens form. I solidarisk 1 og samlet, stables en gruppe monokromer, i varierende størrelse,
mot veggen, og i Summa sumarum sammensurium legges de i bunker utover gulvet i gallerirommet. Det manifesteres i Isdahls tilforlatelige håndtering av det monokromatiske formatet en agenda som befinner seg hinsides
det modernistiske, selvreferensielle, maleriet. Det finnes
en åpenbar referanse til Donald Judds ide om spesifikke

objekter i tanken om maleriet som ting, snarere enn en
estetisk ide, men en tydeligere gjenetablering med hverdagens og den bebodde arkitekturens flater. Serialiteten
i Isdahls akkumulerte monokromer er mindre et minimalistisk statement enn en påpekning av det bebodde rommets flater og tilstedeværelsen av abstraksjon i rommet.
Lisa Pacinis arbeider samler seg, mer direkte, om speilflaten. Ikke som uformidlet mimesis, men som et bilde på
gjengivelsens krakelerte form. I labyrinths er billedflaten
innskrevet med den labyrintiske utfordring persepsjonen
står ovenfor når vi er konfrontert med kunstobjektet – ikke
fordi gjenstanden er uforståelig, men fordi den er hentet
ut fra den standardiserte funksjonsverden tingene vanligvis opptrer i. I Medusa har det avbildede blitt mangfoldiggjort, som får å påpeke de mange perspektivene på
verden kunstobjektet folder inn i seg. Men Pacini fikserer
ikke bare et perspektivisk mangfold – hun lager også,
gjennom oppbrytningen av hverdagens konvensjonelle
bruksflate, et bilde på den nysgjerrighet vi, som barn,
oppdaget verden med. Gaston Bachelard skriver Poetics
of space at man ikke kan beskrive huset som et objekt,
eller gjenstand for undersøkelse. Huset er snarere, skriver
han, et sted hvor intime geografier er vevet inn i vår verdensoppfatning: hjørnet, skuffen, kroken er ikke tilfeldige
meningsløse steder men scener for våre sjelelige dramaer. Ved å føre inn et trollspeil foran verden trekker Pacini
teppet vekk for vår persepsjon som åpen og uendelig og
gjenoppretter, gjennom denne usikkerheten, et rom for
intimitet og oppdagelse.

2.

A surface is not simply a geometric composition of lines. It is a certain distribution of the
sensible.
Jaques Ranciere, fra The politics of asthetics.

Jaques Ranciere skriver at ethvert objekt er et kommunalt objekt, et objekt for kollektiv forståelse og bruk. Et
glass er til å drikkes av, en bil er til å kjøre med, en pipe
til å røyke tobakk med. Men, mer enn dette, er tingene
rundt oss uttrykk for en politikk, de er markører for en
måte å organisere verden på. Tingene er symptomer på
systematiseringsregimer eller verdensforståelser – et uttrykk for en distribusjon av det sanselige. Billedkunsten
er selvfølgelig også lesbar innenfor en slik modell. Mer
enn med vanlige objekter, faktisk, siden kunstobjektets
funksjon er å stille spørsmål ved verdens status quo og
konvensjonelle form. Billedkunstens oppgave er å gi det
sikre det usikre et systematisk spillerom eller, som den
Rancieres kollege Alain Badiou skriver, ”sammenholde
det mangfoldige i en konkret form.” Som kollektivt objekt
med en usikker funksjon er likevel billedkunstens objekter instrumenter for å distribuere det sanselige. Men, det
må understrekes, som instrument må kunstobjektet hele
tiden gjenoppfinnes, det må tildeles nye funksjoner, nye
lesninger. I denne forstand er kunstobjektet et forhandlingsfelt hvor verdens ting og verden som sådan kan være
oppe til diskusjon.
Lisa Pacini, Christine Istad, Hennie Ann Isdahl og Mona K.
Lalim sin kunst er uttrykk for et arbeid som gjengir utsnitt

av verden i et foreløpig uavklart rom mellom figurasjon
og abstraksjon: deres kunstpraksis utgjør intervaller i en
undersøkelse som har en nærmest meditativ kvalitet, og
som tar sted i en fordypning i hverdagens abstraksjoner
eller abstraksjonens hverdag. Jeg sier intervaller fordi det,
mellom disse kunstnernes objekter, finnes parallelle nett
av visuelle former som danner et utspent og stadig pågående dramatisk forløp. Hver av disse kunstnerne står for
et formenes teater, kunne man si, som – når de spilles ut
mot hverandre, når man leser dem i et flerlaget nå – risser opp en topografi drevet frem av en nysgjerrighet eller,
sagt litt annerledes, en vifte av parallelle tankefigurer med
analytisk potensiale.

EXIT IN
Tromsø Kunstforening
16. NOVEMBER 2012 - 6. JANUAR 2013

Installasjon, fotografi, maleri og video
Kunstnergruppen Open Space består av Christine Istad, Hennie Ann Isdahl,
Mona K. Lalim og Lisa Pacini. De fire kunstnerne arbeider i ulike teknikker som de
forener i en stor utstilling av malerier, skulpturer og installasjoner spesielt laget for
Tromsø Kunstforening. I utstillingen som de har kalt Exit In, utforsker de rommene
både utenfor og inne i bygningen. Den tre meter store solen på kunstforeningens
fasade skal lyse døgnet rundt og kan ses fra lang avstand, mens utstillingen inne i
gallerirommene utdyper temaene rom, sted, temperatur, og farger.
Open Space er støttet av NBK og Norsk Kulturråd

Traveling SUN på fasaden til Tromsø Kunstforening. Christine Istad og Lisa Pacini, roadmovie og stedsspesifikt verk, 3 diameter lysobjekt, LED-lys, aluminium, PVC.

Traveling SUN av Christine Istad og Lisa Pacini, roadmovie og et stedsspesifikt verk, 3 diameter stort lysobjekt, LED-lys, aluminium, PVC-duk.

Traveling SUN på Hurtigruten. Christine Istad og Lisa Pacini, roadmovie og et stedsspesifikt verk, 3 diameter stort lysobjekt, LED-lys, aluminium, PVC-duk.

Hennie Ann Isdahl, Svart på Svart 2012, 30x30 maleri, Mona K. Lalim, Spor av tid, 2012, oljemaleri, 50x70x3, Lisa Pacini, Light without shadow, veggmaleri.

Lisa Pacini, Mirror to Mirror 2012, Hennie Ann Isdahl, 2012 White Superficial, lakk på mdf. Christine Istad Light & Dark, videoinstallasjon.

Lisa Pacini, Light without shadow, wall painting, light objects, 2012, Recicled Space Junk.

Christine Istad, Wallpaper of Tromsø, 2012. Lisa Pacini, installation 2012

ROMMET I MELLOM
Nord-Trøndelag Fylkesgalleri
3. mars - 14. april 2012

Installasjon, fotografi, maleri og video
Open Space er støttet av NBK, Norsk Kulturråd
Lisa Pacini, Mirror Chair, 2011, Video Christine Istad

Videoinstallasjon; Identity av Christine Istad, Lisa Pacini og Erik Wøllo. Lisa Pacini speilinstallasjon Waves, 2011, 200x40 cm.

Mona K. Lalim, “Connections Carmine, 2012, oljemaleri 200x230 cm

Lisa Pacini, Labyrint 2006, 120x120 cm plexi. Hennie Ann Isdahl, Svart på Kvitt 2012, maleri installation.

INTERSPACE
Zoellner Arts Center, PA, USA
March 19 – July 26, 2011

Group Exhibition at Lehigh University Art Galleries/Museum Operation, Bethlehem, Pennsylvania, USA
Installation, Photography, Video and Painting
Main Art Gallery, Zoellner Arts Center
Curated by Ricardo Viera
Lehigh University Art Galleries/Museum Operation (LUAG) maintains and develops the university’s worldclass teaching collection of over 11,000 objects, including an extensive selection of outdoor sculpture
on three campuses. Works of the four artists in the Open Space group are part of the Luag Collection.
www.luag.org
Support from: The American Scandinavian Foundation and NBK – Norwegian Visual Artists Association

Videoinstallasjon; Spectra Emotion av Christine Istad, Lisa Pacini og Erik Wøllo. Hennie Ann Isdahl, Smooth Temptation 2011, maleri installation.

Lisa Pacini, Pyramide, 2010 mirror. Hennie Ann Isdahl, The Inner Room 2010, billakk på mdf plate, 90x90 cm

Mona K. Lalim, “Connections Delft Blue, 2010, maleri 200x230 cm
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Hennie Ann Isdahl, Sammensatt, akryl maling på ulike treverk, 120 x180 cm

Lisa Pacini, Medusa 2006, Speilet er 240 cm i diameter.

Lisa Pacini, Labyrinth, str. 120 x 120 cm speil, glass og plexi

Christine Istad, Tokyo #01, 2010, fotografi 110x160 cm

Lisa Pacini, Alice, 5 and 6 meter høye speil på trestammer

Mona Lalim, Connections, maleri 60 x 150 cm

Hennie Ann Isdahl, Summa Summarum/
Sammensurium, akrylmaling på mdf

Hennie Ann Isdahl, Ensom,
akrylmaling på tre 80 h x 40 x 40 cm
Mona Lalim, Connections, maleri 200 x 210 cm

Hennie Ann Isdahl, Samsvar, billakk on mdf 40 cm in diameter

Lisa Pacini, Several Circles 2004
Regeringsbygningen Oslo, speil på tre.
Speilene er fra 40 cm til 420 cm i radius.

Mona Lalim, Connections, maleri (2 deler) 60 x 140 cm

Christine Istad, Elevator #15, 2005, fotografi 110x160 cm

Mona Lalim, Connections, maleri, 50 x 200 cm

Hennie Ann Isdahl, Sammen, akryl maling på tre, 50 x 20 cm

Christine Istad, Berlin #02, 2010 fotografi, 110x160 cm

Christine Istad, Madison Ave #01, 2010 fotografi, 110x160 cm

Hennie- Ann Isdahl

Christine Istad

Mona K. Lalim

Lisa Pacini

www.isdahl.info

www.christine-istad.no

www.lalim.no

www.lisapacini.org

Isdahl jobber med et utvidet maleri som befinner seg i
grenseland mellom maleri/ skulptur. Fargen er en viktig del
av hennes arbeider. Hun er utdannet fra Kunsthøyskolen
i Bergen og Vestlandets kunstakademi. Isdahl har flere
ganger deltatt på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen
og Østlandsutstillingen. Hun har deltatt på utstillinger i
bl.a.: Unge Kunstnernes Samfund, LNM, Oslo Kunstforening, Gøteborg Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for
Kunst, Galleri F 15, Akershus kunstsenter, Kunstnerforbundet, Lillehammer kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Bergen Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Zoellner Gallery, USA og Tromsø Kunstforening.
Isdahl har utført flere utsmykkingsoppdrag som: Helleren
svømmeanlegg og Amalie Skrams videregående skole
i Bergen, Psykologisk Institutt, UIO. Hun er innkjøpt av:
LUAG Collection, PA, USA. Museet for samtidskunst,
Statoil Gullfaks C, Aker Stord, Bergen Kino, og av private
samlere. Isdahl har vært kurator for Vestlandsutstillingen
og LNM jubileumsutstilling. Hun jobber som universitetslektor i kunstfag på Universitetet på Ås. Isdahl har mottatt en rekke prosjekttilskudd og kunstnerstipender og
ble i 2008 tildelt Garantiinntekt.

Istad arbeider med foto, video og installasjon. Hun
har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og
Vestlandsutstillingen. Istad har vært festivalkunstner for
Moldejazz 2008, i tillegg til flere separatutstillinger bl.a.
på Henie Onstad Kunstsenter, Kube Kunstmuseum,
Galleri Trafo, Semmingsen, Kunstgalleriet etc. Flere
gruppeutstillinger bl.a. Zoellner Gallery, USA, Bergen
Kunsthall, Oslo Kunstforening, Henie Onstad Kunstsenter. Hun er innkjøpt av St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo, Utdanningsdepartementet, Kube Kunstmuseum, Statsministerens kontor, Luag Collection PA,
USA og Bærum Kommune i tillegg til en rekke private
og offentlige bygg. Istad har utdanning fra Strykejernet
Maleskole, Westerdals School of Communication og
Parsons School of Design i New York. Istad har mottatt
en rekke prosjekttilskudd, kunstnerstipend og støtte
fra den norske stat, Norsk Kulturråd, Vederlagsfondet,
Norske Fotografers Fond etc. Hun er kurator for videopresentasjoner for Galleri Svae. Istad har utviklet flere
temporære utendørsinstallasjoner bl.a. 505050, Frozen Landscape, Lost Garden på Henie Onstad Kunstsenter, Traveling SUN og DeFence i Bjørvika.

Mona K. Lalim arbeider med kunstprosjekter hvor klassisk oljemaleri,foto og tredimensjonale objekter inngår i
en tematisk setting. Hennes kunst har blitt vist i Drammen Museum, Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Henie
Onstad Kunstsenter, Akershus Kunstsenter, Trøndelag
Senter for Samtidskunst, Galleri Semmingsen, Tromsø
Kunsthall, Sørlandets Kunstmuseum, Oslo, Ålesund og
Bærum Kunstforeninger, St. Annan Museum,Tyskland,
Zoellner Main Gallery, USA, og hun har deltatt en rekke
ganger på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Lalim har utført utsmykkinger for RCCL , Royal Caribbean
Cruise Lines, Bærum og Fredrikstad Kommune , og er
innkjøpt   av St. Annan Museet, Tyskland, Norsk Kulturråd, Cathinka Gullberg, Feiring Klinikken, Hospice
Stabekk, Solvik Pleiehjem, Bærum Kommunes Kunstsamling, Kunst på arbeidsplassen, Haapag Loyd,
Norsk Tillitsmann, Eiendomsspar AS, LUAG Museum
Collection, PA, USA, foruten diverse private samlinger.
Mona K. Lalim har mottatt stipender og prosjektmidler fra Norsk Kulturråd, Statens Kunstnerstipender,
American Foundation, Vederlagsfondet, Hjelpefondet
og hun har blitt tildelt Statens Garantiinntekt.

Pacini er en amerikansk kunstner som har bodd og
arbeidet i Norge siden 1985. Hennes arbeid fokuserer
primært på egenproduserte, offentlig, stedsspesifikke
prosjekter. Noen eksempler er: utendørs installasjoner
av speil på Kunstnernes Hus, i Slottsparken, Folketeaterbygningen og Regjeringsbygget. Hun har blitt
utvalgt til å delta med kunstinstallasjoner i Tyskland
og Nederland. Artist in residence ved Scandinavisk
Kunstnerforening, Roma og Det Amerikanske Akademiet, Roma. Hun har deltatt på Høstutstillingen og
Østlandsutstillingen.Hun er innkjøpt av bl.a.; Luag Collection USA, Oslo Museum, Bærum Kommune, Oslo
Liftutleie, Utsmykking: Eiendomsspar AS, Höegh Eiendom. Hun har utdannelse fra Rhode Island School of
Design, Yale University, SUNY Purchase i New York
og Kunstakadamiet i Norge. Pacini har mottatt støtte
fra Norsk Kulturråd, Vederlagsfondet, Norsk Film, Oslo
Kommune, og stipend fra den Nederlanske Ambassade og den Tyske stat.

