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…det er et rom som strekker seg ut fra meg som spatialitetens
nullpumkt. Jeg ser ikke rommet utfra dets ytre hylster, jeg
lever det innenfra, jeg er omfattet av det. Når alt kommer til
alt er verden rundt meg, ikke fremfor meg.
maurice merleau-ponty1

søken etter det perfekte motiv
Christine Istads utstilling Elevator er et mangefasettert
prosjekt. Istad berører en rekke kunsthistoriske
problemstillinger i sin tilnærming til fotografiet – det
formale, det sanselige, abstraksjon, det serielle, arkitektur og lysets virkninger. Disse diskusjonsområdene
nedfelles i de 12 fotografiene som utgjør utstillingens
hovedkjerne. Istad utforsker fotografiets maleriske
muligheter med konseptuelle fortegn. Jakten på
det optimale abstrakte motiv hvor muligheten
for det undersøkende blikk står sentralt. Istad har
jaktet på det perfekte motivet siden begynnelsen
av 90 tallet; fra den saudiarabiske ørken til de enkle
rammeverk i et vindu. Etter hvert viste det seg at
motivet som gestaltet den optimale utfordring
befant seg i hennes eget nabolag. Sentralt innfelt i
Henie Onstad kunstsenters bygningsmasse befinner
det seg et arkitektonisk element, dette «rommet»
oppsummerte alle de utfordringer Istad har søkt i
over et tiår. Originalmotivet som er utgangspunktet
for fotografiene er tilslørt og skjult for betrakteren,
men er en fysisk del av kunstsenterets arkitektur.
Gjennom inngående studier av dette motivet
kombinerer Istad sine maleriske ambisjoner ved
hjelp av fotografiets mange muligheter. Over 700
fotografier er tatt av dette «objektet». Istad har eksperimentert med forskjellige tidspunkter på dagen
sett i lys av de ulike refleksjoner og dybdevirkninger
som finner sted. Hun har valgt ulike perspektiver og
høyder for å finne de 12 fotografiene som oppsummerer hennes søken etter det uhåndgripelige, men
optimale rammeverk av romskapende geometri.
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ånd og kropp
Istad undersøker lysets virkninger og de dybdeskapende mulighetene lyset bærer med seg.
Intimt knyttet til lyset ligger hennes interesse
for arkitektur og romskapende elementer. Istad
sanser romlige utfordringer med sin egen kropp
– hennes subjektive opplevelse av et motiv står
sentralt. Hun gjengir sin erfaring og opplevelse av
motivet som uttrykk for seg selv som et sanselig
subjekt i verden. Istad trenger inn i det motivet hun
velger å gjengi, og er både med og i det. Slik blir
hennes maleriske fotografier et bilde av en kunstner
som forsøker å trenge inn bak det som er synlig i
verden. Den franske filosofen og fenomenologen
Maurice Merleau-Ponty beskrev i sin bok Øyet
og ånden fra 1960 nettopp de perspektivene og
metodene Istad benytter i sin undersøkelse av
omverdenen. Merleau-Ponty beskriver hvordan
maleren griper verden med sin ånd og kropp. Han
hevder at kunstneren ikke bare betrakter verden,
men er inkarnert i verden2, rett og slett forenet med
den gjennom sin kropp: Egenskapene lyset, fargene,
dybden er der ute foran oss bare fordi de vekker en
gjenklang inne i kroppen, fordi kroppen tar imot
dem.3 Videre fremhever Merleau-Ponty dybden
som et vesentlig fenomen og forsøker å forklare
hvorfor vi ser dybde i noe som i utgangspunktet er
flatt: Beviset er at jeg kan se dybde når jeg betrakter
et maleri som alle er enige ikke har noen dybde, og
som iscenesetter illusjonen om en illusjon for meg…
Denne gjenstanden i to dimensjoner , som får meg
til å se en tredje dimensjon, den er, slik man sa det i
renessansen, en gjenstand med et hull i, et vindu…Men
når det kommer til stykket, åpner vinduet kun ut
til partes exstra partes, ut til høyden og bredden
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bare sett fra en annen side, ut til værens absolutte
positivitet.4 Det er ut fra denne posisjonen i verden
Istad møter sine motiver. De egenskapene som
finnes i lyset, fargene og dybden og hennes møte
med disse forsøker hun å oversette og omsette til
sitt eget språk i fotografiene.
økonomiske virkemidler
I tillegg til at Istad legger vekt på det sanselige og
kontemplative i sin motivverden, er et annet sentralt
element hvordan hun håndterer rom og dybde fra et
formalt perspektiv. Hun går tett inn på motivet for å
tydeliggjøre vertikale og horisontale linjer. Gjennom
linjene og det symbiotiske nettverket de skaper,
gjengir hun en malerisk arkitektur, hvor referansene
til minimalistene og deres undersøkelse av de enkle
virkemidlene med vekt på det geometriske står
sentralt. Allikevel skiller Istad seg fra den overnevnte
ismen som oppstod på 60-tallet gjennom sin
gestaltorientering og dreiningen mot det spirituelle.
I så hensende ser man i større grad et tydelig
slektskap med den canadiske kunstneren Agnes
Martin. Martin avviste tidlig minimaliststempelet.
Hun så på sine arbeider som taoistiske refleksjoner
med vekt på det spirituelle. Istad legger ikke skjul
på sin anerkjennelse av Agnes Martin og hennes
reflekterte personlige undersøkelser. Dette kommer
sterkt til syne i en av hennes uttalelser om kunstens
rolle: When I think of art, I think of beauty, og videre
Beauty is the mystery of life. It is not in the eye, it
is in the mind.5 Det er i dette tankesettet Istad og
Agnes Martin ikke bare har et spirituelt fellesskap,
men også en sammenfallende interesse for tekstur.
Istad er opptatt av å skape en ekstra stofflighet
i sine arbeider. Gjennom nøye utprøvninger og

eksperimenteringer forsøker Istad å skape en
vibrerende overflate som bidrar til å underbygge
den kontemplative stemningen i arbeidene . Hos
andre kunstnere som Jean Scully og Mark Rothko
finner Istad åndsfeller som arbeider med de rene
geometriske problemstillinger. Det er i sin søken
etter geometriske linjer og nettverk Istad strammer
opp sine komposisjoner; her finner hun balansen i
sin søken etter de ulike perspektiver arkitekturens
rom og dybdevirkninger presenterer.
supplering
I samarbeid med komponisten Erik Wøllo6 har
Istad skapt en lydinstallasjon hvor lydmaterialet
er hentet fra den samme konstruksjonen Istad
har fotografert. Lydmaterialet er opptak fra dette
«rommet» og er bearbeidet videre av Wøllo. Det er
ikke tilført andre «fremmede» lydelementer. Lyden
skal tilføre fotografiene en ekstra dimensjon. Plassert
i rommet vil lydarbeidet med sitt flerkanalssystem
skape en surroundlyd som omslutter lytteren
og betrakteren. Verket går i løkke og vare i rundt
20 minutter. Basert på et abstrakt lyduttrykk gir
lydopplevelsen en ekstra ramme som supplerer
de abstrakte fotografiene. Det auditive består av
fire episoder hvor temaene Space, Take offs, Drones
og Panning percussions har som hensikt å skape
assosiasjoner med vekt på det abstrakte. Lyden
ligger i ulike lag hvor enkelte dominerende deler
ligger i forgrunnen. Slik speiler og supplerer lyden
Istads fotografiske utforskning av romproblematikk,
forflytning samt det transcendentale hvor det
formale inngår en allianse med det spirituelle.
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Maurice Merleau-Ponty Øyet og ånden, Pax
Forlag 2000, side 51
2
Når Merleau-Ponty skriver «verden» inkluderer
han i verdensbegrepet alt det som omgir oss i
verden av gjenstander og fenomener.
3
Maurice Merleau-Ponty Øyet og ånden, Pax
Forlag 2000, side 19
4
Maurice Merleau-Ponty Øyet og ånden, Pax Forlag 2000, side 41. Mikkel B. Tinn har i sitt etterord
forsøkt å forklare Merley-Pontys begrep «væren».
Han skriver følgende på side 89: Ifølge fenomenologene er det bakenfor, forut for tingene man
skal søke fenomener, og det er først i fenomenet
man kan skimte væren. Videre skriver han på side
90: Å se verden er å delta i dens tilsynekomst , her
henviser han til Merley-Pontys egen forklaring:
Væren er det som krever av oss at vi er skapende
for at vi skal kunne oppleve den.
5
Matt Schudel, Washington Post, Saturday,
December 18, 2004, page B06. Sitatet har Matt
Schudel hentet fra boken Writings, den er en
samling av Agnes Martin aforismer og kom ut i
1998.
6
Erik Wøllo er født i Hemsedal, 1961. Han har
arbeidet med ulike musikkuttrykk som spenner
fra rock, jazz, eksperimentell elektronisk musikk
til klassisk. Wøllo har også samarbeidet med en
rekke kunstnere, blant annet Sven Påhlsson.
1
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… it’s as if a room emanates from me, the zero point of spaciality. I don’t see the room from the point of view of its outer
extremities, rather I live and breathe it from the inside; I am
engulfed by it. When all is said and done, the world is around
me, not in front of me.
maurice merleau-ponty1

the search for the perfect motif
Christine Istad’s exhibition “Elevator” is a project
of many facets. Istad’s approach to photography
touches on a number of issues central to art history: form, sensuousness, abstraction, serial art,
architecture and the effects of light. These issues are
present in the 12 photographs which form the core
of the exhibition. Istad investigates the painterly
potential of the photograph from conceptual points
of view and searches for the optimum abstract
motif, with the exploratory eye as a key factor. Istad
has in fact been hunting for the perfect motif since
the beginning of the 1990s, from the Saudi Arabian
desert to the simple frame of a window. Gradually
she realised that the most challenging motif was
to be found in her own neighbourhood. In the
very centre of the buildings of the Henie Onstad
Art Centre there exists an architectural feature
which constitutes a “room” that incorporates all
the challenges that Istad had been searching for
for over a decade. The original motif that is the
point of departure for the photographs is veiled and
hidden from the eye of the observer, but it is still
part of the architecture of the Art Centre. Through
detailed studies of this motif, Istad manages to
combine her painterly ambitions with the wide
potential of the photograph. She has taken over 700
photographs of this “object” and has experimented
with pictures taken at different times of the day in
order to discover the various reflections and effects
of depth that occur. She has also used different
perspectives and heights before selecting the 12
photographs which sum up her search for the intangible, yet optimum framework for spacial geometry.
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body and spirit
Istad, then, examines the effects of light, including
its potential for creating depth; her interest in
architecture and elements creating space is closely
related to light. Istad mediates her own physical
experience of spacial issues and her subjective
experience of a motif is a key feature of her oeuvre.
She reproduces her experiences and reactions to the
motif as an expression of her own self as a sensuous
subject in the world. She penetrates the motif she
chooses to reproduce and is therefore both with
it and in it. In this way, her painterly photographs
present a picture of an artist who is attempting
to get through and beyond the visual part of the
world. The French philosopher and phenomenologist
Maurice Merleau-Ponty describes in his book, The Eye
and the Spirit from 1960, the very approaches and
methods that Istad uses in her investigation into the
world around her. Merleau-Ponty describes how the
painter grasps the world with her body and spirit.
He maintains that the artist does not just observe
the world, but is an integral part of it2 and is actually
united with it through her body: The phenomena of
light, colours and depth only appear to be out there
in front of us because they strike a familiar chord in
the body, because the body is there to receive them.3
Merleau-Ponty goes on to define depth as a significant
phenomenon and tries to explain why we can see
depth in something that is actually flat: The proof is
that I can see depth when I look at a painting which
everyone can see has no depth and which presents me
with an illusion of an illusion… This two-dimensional
object, which makes me see a third dimension, is,
as they said in the Renaissance, an object with a
hole in it, a window… But the window actually only

opens out on a partes extra partes, out onto a height
and width as seen only from another side, onto the
absolute positiveness of existence.4 This is the very
point of view from which Istad addresses her motifs.
In her photographs, she interprets and transforms
the inherent qualities that she finds in light, colours and depth into her own form of expression.
a minimum of means
Apart from underlining the sensuous and contemplative aspect of her motifs, another key element of
Istad’s work is the way she treats space and depth
by the use of formal perspective techniques. She
zooms in on her motif in order to clarify vertical
and horizontal lines. By means of these lines and
the symbiotic network they create, she reproduces a
painterly form of architecture, which has particularly
close references to the minimalists’ investigation
into simple effects, especially geometry. However,
Istad differs from the minimalism that emerged
in the 1960s due to her tendency towards Gestalt
psychology and spirituality. In this respect she has
stronger links to the Canadian artist Agnes Martin,
who was quick to reject a minimalist stamp since
she regarded her works as primarily spiritual, Taoist
reflections. Istad makes no attempt to hide her
recognition of Agnes Martin’s reflective, personal
investigations, clearly expressed in one of Martin’s
statements about the role of art: When I think of
art, I think of beauty, and furthermore: Beauty is the
mystery of life. It is not in the eye, it is in the mind.5 This
line of thinking reveals that Istad and Martin have
much in common, not only on a spiritual level, but
also as regards their interest in texture. Istad strives
to create an additional materiality in her works. By

means of meticulous trials and experiments, she tries
to create a vibrant surface which helps to emphasise
the contemplative atmosphere of her works. In
addition, Istad has points in common with other
artists such as Jean Scully and March Rothko, who
also employ a purely geometrical approach. Through
her search for geometrical lines and networks, Istad
firms up her compositions and finds a balance in her
search for the various different perspectives provided
by the architecture’s spaces and effects of depth.
supplementary audio framework
In collaboration with the composer Erik Wøllo6 ,
Istad has created a sound installation in which the
sounds derive from the same construction that Istad
has photographed. The sound material consists
of recordings from this “room” and are processed
further by Wøllo without the addition of any other
sound elements. The sounds are designed to lend
an extra dimension to the photographs. By means
of its multi-channel system, the sound installation
produces a 20-minute, looped sound program that
surrounds the listener and observer from all sides.
Based on an abstract sound expression, this audio
experience provides a supplementary framework
around the abstract photographs. The audio program
consists of four sections based on the themes
Space, Takeoffs, Drones and Panning Percussions
and aims to evoke primarily abstract associations.
The sound is built up of several different layers,
of which a few dominate and come to the fore. In
this way, the sound both reflects and supplements
Istad’s photographic investigation into issues
concerning space, movement and transcendentality,
where form enters into an alliance with spirituality.
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Maurice Merleau-Ponty: Øyet og ånden (The
Eye and the Spirit), Pax Forlag 2000, page 51.
2
Merleau-Ponty’s concept of “world” includes
everything that surrounds us in the way of
objects and phenomena.
3
Maurice Merleau-Ponty, op.cit. page 19.
4
Maurice Merleau-Ponty, op.cit. page 41. In his
epilogue, Mikkel B. Tinn has tried to explain
Merleau-Ponty’s concept of “existence”. On page
89 he writes: According to phenomenologists,
one must look for phenomena beyond and
ahead of things, and the world may only be
glimpsed through phenomena. And on page 90
he continues: Seeing the world involves being
present as it actually appears. Here he is referring
to Merleau-Ponty’s own explanation: Existence
demands that we are creative if we are to be able
to experience it.
5
Matt Schudel, Washington Post, Saturday, 18
December 2004, page B06. The quote is taken
from the book Writings, a collection of Agnes
Martin’s aphorisms published in 1998.
6
Erik Wøllo was born in Hemsedal, Norway, in
1961. He has produced musical works in a wide
range of genres, from rock, jazz, experimental
electronic music to classical. Wøllo has also
collaborated with pictorial artists who focus on
sound installations.
1
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