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Bergen - Antarktis.
Sedan 2007 har jag befunnit mig i Bergen och
målat av bilder jag följt och samlat från en webkamera
som står placerad i Atka Bay på Antarktis. Kameran
drivs av klimatforskare på tyska Neumayer Station.
Bilden visar ett utsträckt öde islandskap där man kan
observera skiftningarna i landskapet då en ny bild
uppdateras på datorskärmen var tionde minut. Bilden
visar ett utsnitt av nästan ingenting. Många dagar är
det dimma och man ser hur bilden förändras svagt
i olika gråskalor och nyanser medan det på dygnets
mörka timmar uppstår knappt föränderliga ränder
över web-bilden eftersom kameran inte klarar att
återge en riktig bild av landskapet. När det är vinter
här i Bergen är det omvänd årstid och sommar på
Antarktis. Man ser iskanten vid havet ganska nära
webkameran. Isfjäll passerar i bild efter bild i ett evigt
ljus där solen aldrig går ner. När det är sommar här
är det vintermörker på Antarktis och i bästa fall en
liten tids grått svagt ljus mitt på dagen. Vädret, ljuset

och kvaliteten på bilderna skiftar. Det händer inte
så mycket men samtidigt händer något hela tiden.
Jag har länge sett på webkameror runt om i världen
och låtit mig fascineras av att kunna resa runt och få
en liten blick av helt olika platser. Att se ett avlägset
landskap från en webkamera på sin datorskärm ger en
vag känsla av att vara där på samma gång som man inte
är där. Det är intressant att se på ett landskap på en så
ogästvänlig plats som Antarktis och samtidigt något
som numera är helt vardagligt och inte det minsta
spektakulärt. Det går att resa nästan var man vill på
jorden med hjälp av online-webkameror och dessutom
plotta in kamerans position via Google Earth-kartor.
Man kan se solen gå upp vid Mount Fuji samtidigt
som den går ner mot siluetten av Montreals skyline; en
känsla av samtidighet i en värld där allt flyter och rör
på sig. Trots alla möjligheter att navigera runt i världen
så är det webkameran på Neumayerstationen som jag
har fastnat för och inte kan sluta att se på. Avståndet
till Sydpolen med de motsatta årstiderna sett från min
ateljé, händelselösheten i den orörda vildmarken, den
begränsade informationen i den lilla inramade bilden

på datorskärmen och en märklig känsla av hemkomst
eller närhet till det öde landskapet fascinerar mig, och
får mig att återkomma dagligen för att se på bilden.
På forskningsstationens hemsida kan man bli uppdaterad på vädret i området och läsa att forskarna bedriver
mätningar av temperaturen i havet under isen för att
övervaka jordens kallaste vatten. Det är också möjligt
att lyssna på inspelningar av sjungande valar som trivs i
det kalla vattnet under isen. Vid klart väder ser man två
små vimplar på stakar som står uppresta på isen ganska
centrerade i bilden. Det finns ingen information på
hemsidan om varför de står där. Kanske vimplarna
markerar platsen där man sänker ner mätinstrumenten?
Jag har aldrig sett människor i landskapet men
däremot två snöskotrar som en decemberdag 2008
stod parkerade där i ett par enstaka bilder men som i
nästa uppdaterade bild var borta igen. Bara spåren av
snöskotrarna fanns kvar en dag innan de blåstes bort
av vinden. När jag började måla efter webkameran
såg jag för mig att försöka resa till platsen där den står
placerad, för att måla landskapet och jämföra de olika
förhållningssätten det innebär att måla i friluft, med

att se motivet på en datorskärm. Efter en kort tids
arbete insåg jag däremot det intressanta i att undersöka
landskapet på avstånd. Det gick upp för mig hur vi
idag alltmer ser världen genom en datorskärm och
hur de bilderna dessutom är med på att forma hur vi
uppfattar den, som ett slags filter mot verkligheten
eller en anvisning till hur vi presenteras för den. 1
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När jag sitter och skriver detta pågår en fem dagar lång TVsändning som NRK sänder från en av Hurtigrute-båtarna som
seglar från Bergen till Kirkenes. Kameran pekar mest rakt fram
i båtens körriktning och programmet går i långsamt tempo
i båtens verkliga hastighet. Det är världens hittills längsta
oavbrutna sändning och är en enorm publik succé. Närmast alla
är inne och ser på programmet. Medieexperter uttalar sig och
en av dem säger att NRK med den här långsamma TV-färden
går i motsatt riktning än mediets annars allt större hastighet.
Det slår mig hur detta som spelas upp på TV:n liknar att se
på webkamerabilden av landskapet på Antarktis. Oklippt och
oredigerat befinner vi oss med på resan. Det är som att delta
på något som sker i detta nu, en händelse som man inte vill gå
miste om samtidigt som man inte är med. Vi har överblick och
kontroll på samma tid som vi bekvämt kan luta oss tillbaka i
stolen med en kopp kaffe och välja att inte delta. Som ännu en
meta-medial upplevelse kunde jag, när sändningen startade, se
båten börja sin resa utanför mitt fönster i Bergen samtidigt som
jag följde den på TV.

Även om jag attraherades, och fortfarande gör det,
av landskapet som skildras från Neumayer med sin
enkelhet och eviga horisont, förstod jag att det var
lika mycket bilden på datorskärmen som jag intresserade mig för att avbilda som själva landskapet.

händelser på kamerabilden en möjlighet att arbeta
abstrakt i måleri. Det var ännu en utmaning för att
kanske våga beträda ett bildspråk och ytterligare ett
landskap som jag aldrig helt kunnat förstå men som
just därför också förundrat och lockat mig mycket.

Det här flerbottnade avståndet till landskapet, både
fysiskt och sett genom en datorskärm, intresserade mig
på flera sätt och som nyligen anställd stipendiat såg jag
en möjlighet att utmana och fördjupa mig i mitt eget
arbete. Jag har alltid varit en rastlös motivjägare på
jakt efter att måla så många olika motiv som möjligt.
Istället för att arbeta vidare på det sättet blev jag nu
attraherad och fångad av tanken att under lång tid,
hela stipendiatperioden, utföra målningar med endast
detta webkameramotiv som utgångspunkt. Trots den
skrämmande tanken på att arbeta med så tydliga
begränsningar och att arbetet kunde tänkas bli tråkigt,
såg jag samtidigt hur många möjligheter det fanns
i bilderna från webkameran. Ett inramat landskap
från andra sidan jorden som långsamt eller hastigt
skiftar skepnad var nog i sig, därtill inbjöd störningar
i nattbilderna, dimmiga dagar, tekniska fel och andra

För att på samma gång undersöka ett motiv från ett
långt avstånd ville jag också tydliggöra måleriet och
beslutade därför att jag endast skulle utföra målningarna från min ateljé i Bergen. En bas och plattform för
projektet som nu skulle fungera som utkikspunkt för
observation, arbetet med det repeterande måleriet och
transformationen från bilden på skärmen till målning.
Att synliggöra det synliga
Flödet av bilder som produceras av webkameran och
streamas ut på internet till datorskärmen utmanar mig
som målare. Bilderna existerar bara en kort stund och
webkamerabilden som nyss byttes ut mot en ny är för
alltid försvunnen. De är närmast meningslösa där de
uppstår på skärmen och försvinner igen. De existerar

inte i någon annan form än som information i en dator
och som pixlar på en skärm. Även om jag ofta upplever
att bilderna är intressanta gör den dagliga observationen på datorn att jag också med tiden fått ett vardagligt
eller neutralt förhållande till bilderna från landskapet.
Jag ser på dem samtidigt som jag inte ser dem.
Arbetet med att måla efter webkamerabilderna har fått
mig att inse hur måleri återigen kan fungera som ett
intressant och relevant medium att avbilda världen på.
I strömmen av abstrakt information fungerar måleriet
som en dokumentation och ett medium som håller
fast på flödet och tiden, samtidigt som det avbildar
och visar upp det samma. För mig handlar måleri
först och främst om observation och transformation
där slutresultatet är påverkat av de olika händelser,
spår och intryck som sker under processen. När
jag målar de digitala bilderna som överförs till min
datorskärm, görs de flyktiga bilderna synliga genom
att bilderna tas tillbaka till en fysisk verklighet. Själva
överföringen till måleriet försöker jag att göra på ett
så konkret sätt som möjligt. På det viset fungerar
måleriet som en metod att registrera och markera,

och som ett medium som genom att imitera det vi ser
då också undersöker vad det är vi egentligen ser på.
Genom att måla konkret vill jag få den färdiga
bilden att fungera som en signal eller ett argument
med minsta möjliga mängd överflödig information.
Målningens spår av färg och penseldrag blir en
form av dokumentation som registrerar den flyktiga
webkamerabilden innan den försvinner för alltid, såväl
som en dokumentation av måleriprocessen. Att måla
konkret betyder inte att det måste se ut som bilden
jag utgår från, men att målningen visar upp en skärpa,
som för mig fungerar maximalt tilldragande och som
neutrala registreringar av bilderna från webkameran.
Den här förvandlingen från abstrakt information till
ett mer varaktigt material gör bilderna tillgängliga.
Måleriets materialitet synliggör bilden vilket gör
bilderna verkliga och på så vis mer fokuserade än
fotografier. När jag tycker målningen fungerar är
den på en och samma gång en konkret återgivning
samtidigt som man står ordlös framför den. Då
fungerar målningen som en markering, ett tecken,
som gör att den verkar på ett neutralt sätt för mig.

Med den blicken har det alltid intresserat mig att se på
målningar från flera epoker i konsthistorien. Ser man
exempelvis på den tyske romantiske målaren Caspar
David Friedrich eller den norske neo-romantiske
målaren Harald Sohlberg så upplever jag att de huvudsakligen beskriver landskapet. Även om vi alla vet hur
laddade med symbolik de är och hur de romantiska
målarna ville närma sig en sublim upplevelse av
landskapet i sina bilder, och trots att jag inte mer
än vagt kan uppfatta symboliken i Romantikens
kodade språk så blir jag ofta stående mållös framför
dessa målningar. Det är något med hur de är målade
som utstrålar en koncentrerad närvaro som gör dem
verkliga och overkliga på samma gång. Det är nästan
som att stå bland snöklädda granträd en kall vinterdag
och höra dånet av tystnaden. Det är en slags overklig
realism som rör vid mig. Trots denna känslighet är
bildens visuella språk för mig viktigare än symboliken.
Ett annat exempel är John Constables berömda
molnstudier från 1822. I dessa studier av moln
utforskar denna romantikens mästare hur moln ser
ut och hur de kan målas. På baksidan noterar han

tidpunkt, väder, vindriktning och andra detaljer.
Serien med bilder blir en form av insamling av bevis
för hans undersökningar lika mycket som undersökningar i sig själv. `Sept 21. 1822_past one o`clock.
looking south. Wind very fresh at East, but warm.2
Kamerans mörker och skärmens ljus
Arbetet i ateljén har föregått i flera faser där jag
förhållit mig till olika sätt att måla efter webkameran.
Genom att sätta upp regler i olika experimenterande
perioder har jag samtidigt begränsat möjligheterna till
för många ställningstaganden till motivet. Istället har
jag fokuserat på att utforska hur måleriet fungerar som
ett sätt att dokumentera strömmen av webkamerabilder. Jag har särskilt upptagits av att arbeta i serier där
helheten kan visa upp tidsförloppet och repetitionen
samtidigt som jag strävar mot att varje målning
skall vara ett påstående som kan få betraktaren att se
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tillbaka en gång till. Min förhoppning är att många
målningar tillsammans kan framstå som en rörelse
eller något som strömmar, där man kan stanna upp i
en målning och uppleva närvaro, stillhet och flöde.
Den första tiden målade jag främst efter de klara föreställande bilderna från webkameran där landskapet är
mer eller mindre synligt i vilka jag följer skiftningarna
i landskapet som en slags dagboksmålningar. Även om
detta innebar ett nytt och intressant sätt att måla ett
landskap på så drogs jag redan tidigt i processen mot de
skiftande abstrakta bilderna som av olika anledningar
dök upp på skärmen. Arbetet som jag visste skulle
pågå i flera år gjorde att jag nu ville komma vidare,
utforska nya fält och tränga djupare in i måleriet.
När det är mörkt och kameran inte kan se landskapet
för att det är för lite ljus, uppstår svagt färgskiftande
skråställda eller horisontala ränder på den svarta bilden.
Kamerans teknologi framställer då ett slags självporträtt
och abstrakta bilder uppstår på datorskärmen. Då jag
arbetade med de här bilderna sökte jag en svarthet
som drar uppmärksamheten in i bilden mot hela

bildytan med hjälp av så matta och torra ytor som
möjligt. Med gips- och hudlimsgrund blandat med
mörka pigment ofta järnoxidsvart och ultramarinblått
arbetade jag fram den svarta bakgrunden med tre till
fyra strykningar som ger en helt torr och matt svart
botten. Därefter tecknade jag strecken som bildar
ränderna i bilden med olika pastell- och grafitpennor
med hjälp av långa linjaler. Målningarnas storlekar
varierar men är de samma inom varje serie och i samma
format som webkamerabilden har på datorskärmen.3
3

De flesta målningarna efter webkameran är utförda på mdfplattor. Materialet får målningarna att framstå som objekt vilket
fungerar annorlunda än måleri på uppspänd duk. Medium
density fibreboard (MDF) är en hård och kompakt pressad
spånskiva som ofta används att bygga möbler av. Den har en
ganska fet yta som först måste slipas bort och grunderas med
en matt lackgrund för att den skall fungera bra för övrig grund
och målarmedium. Fördelen med mdf är hårdheten som ger ett
direkt svar när man målar på den och att man kan måla ytor
som inte innehåller så mycket spår i underlaget från materialet,
så som t.ex. trådarna i duken framträder.
Målningarna är utförda i storleksformat som exempelvis
244 x 111 cm, 69 x 122 cm eller 56 x 122 cm. Formatet på
webkameran ändrades plötsligt på skärmen hösten 2008 till ett
längre och vidare format, från förhållandet 16:9 (widescreenformat) till cirka 16:7 (HD). Därför har målningarna ett mer
utsträckt utseende efter formatskiftet.

Under arbetets gång med de abstrakta bilderna från
webkameran, har jag alltmer intresserat mig för det
ljus som datorskärmen har och hur den så lätt drar till
sig uppmärksamhet. Vad är det som gör att blicken
mer eller mindre automatiskt dras mot en påslagen
TV- eller datorskärm? Jag tror inte bara det handlar
om vad som utspelas på skärmen eller att ljuset lyser
mot oss. Det verkar snarare som det uppstår på grund
av att ljuset kommer inifrån bilden, vilket kräver en så
stark uppmärksamhet att vi helt fångas av dess närvaro.

hälft, men allt är ofokuserat. Det minimala uttrycket
i bilderna och mitt mål om att utmana datorskärmens
förförande dragningskraft har gjort att jag utfört en del
materialutforskningar i de mer eller mindre monokroma arbetena. När jag satte igång blev det tydligt för
mig att när det finns litet att fokusera på i en målning
så dras uppmärksamheten mot det materiella och hur
det medverkar till upplevelsen av den. Främst har jag
undersökt olika sätt att framställa matthet i färgen för
att försöka uppnå en känsla av att man sugs in i bilden.

Detta elektroniska ljuset har utmanat mig att göra
målningar som är mer tilldragande än ljuset från
skärmen, särskilt i målningar efter bilder av dimmiga
dagar. Bilder av dimmiga dagar har varit utgångspunkt
för en rad målningar där jag på flera sätt försöker få
fram en intressant “glöd” av gråaktiga färger där ljuset
befinner sig inne i målningen. I de abstrakta bilderna
som är tagna på dagtid fungerar kameran normalt
trots att bilden på skärmen visar abstrakta monokroma
bilder som skiftar i små grånyanser var tionde minut.
Ibland kan man ana en skillnad i himlens nyanser
upptill och isens något ljusare nyans i bildens nedre

I de monokroma målningarna har jag till stor del
experimenterat med oljefärg blandat med en vaxpasta
som består av sammansmält bivax och terpentin.
Blandningsförhållandena mellan vax och terpentin har
varit både klargörande och förvirrande för mig men
för det mesta har det fått målningarna att fungera på
ett intressant sätt i förhållande till vad jag ville uppnå.
Oljefärgen blir matt men får inte den torra mattheten
som i de svarta gips- och hudlimsbilderna, utan
framstår mer som en optisk effekt av att vara både
matt och fet på samma gång. Det uppstår en slöja
som omger färgen och som visserligen gör den mindre

klar men som samtidigt får färgen att ligga inne i
bilden och verka lysande. Jag har också experimenterat
med monokroma målningar utan vax. Målningarna
är då utförda i tunna skikt av oljefärg, där färgen
ligger volymlöst på ytan men fungerar när bilderna
monteras i serie med bivax-målningarna. Det uppstår
en smittoeffekt och jag upplever att de då också kräver
uppmärksamhet med en form av glöd inifrån bilden.
För att pröva det motsatta och använda helt blanka
ytor har jag målat på baksidan av akrylglas som hängs
med den omålade framsidan mot betraktaren när
målningen torkat. Här måste man arbeta baklänges
genom att måla förgrunden först, därefter mitten och
bakgrunden sist. Målningarna på glas är också experiment för att utforska hur ljuset kan komma inifrån
bilden och en test av vad som sker när den imiterar den
glasaktiga datorskärmen. Trots den hårda och blanka
ytan som delvis irriterar med återspeglingar, fungerar
några av dem beroende på att penseldragen i oljefärgen
framträder så tydligt bakom glaset och att motivet
återger ett tydligt ljus som kommer inifrån. Det gör
att de framstår som skärmar vilka innehåller organiskt

material med oändlig mängd information. Motiv
utan ett tydligt ljus upplever jag däremot som mer
statiska och energilösa bakom den blanka hårda ytan.
Att avbilda något som inte föreställer någonting
När jag började måla efter de abstrakta bilderna
beträdde jag ett område som jag länge har fascinerats av
men aldrig vågat eller kunnat arbeta inom; ett område
bestående av modiga stora färgytor och monokromt
måleri från Modernismen. Högmodernismens målare
som bl.a. Ad Reinhardt, Clyfford Still och Barnett
Newman upptogs av idén om att måleriet inte refererar
till något utanför målningen. Detta har känts som ett
definitivt och avslutat kapitel i konsthistorien som varit
omöjligt att arbeta vidare på även om jag ofta velat
förstå hur man målar abstrakt, då mina egna arbeten
till skillnad från deras alltid refererat till något omkring
mig. I de visuellt abstrakta webkamerabilderna låg nu
en möjlighet till att närma mig det abstrakta måleriet
och istället för att undvika frågan ville jag pröva
om detta förhållningssätt på något vis skulle kunna

frigöra mig från att tänka och måla avbildande.
I förlängningen av den här idén har jag i en serie
arbeten än en gång tagit utgångspunkt i störningar
som uppstår på webkamerabilden men istället för att
avbilda försöker jag i de här målningarna arbeta fram
en slags förnimmelse av störningar, till något som
jag kallar för visuella brus. De är utförda antingen
på papper eller svarta och vita gipsgrundade mdfplattor på vilka jag med lös hand dragit bredsidan
av oljepastellkritor fram och åter över underlaget. På
grund av papperets grovhet eller penseldragen i de
olika skikten i grunden på mdf-plattan så uppstår
ett mönster efter kritans teckning. Det är svårt att
kontrollera hur de skall se ut och enbart ett fåtal av
dessa bilder fungerar som jag vill. Lika plötsligt som
bilden är bra har man lika plötsligt förstört den genom
att dra kritan ett par drag för mycket över ytan. Om
de liknar något som t.ex. olika spår i naturen eller
mönster som ser ut som asfalt på en gata fungerar de
inte. När de fungerar så föreställer de något som inte
föreställer någonting. Det uppstår ett mönster som
närmast liknar en moiréeffekt då kritan avger färg både

regelmässigt och oregelmässig som gör målningarna
skarpa i uttrycket. Då överraskar bilderna visuellt.
Experimenten är dock misslyckade på så vis att de
inte fört mig närmare ett abstrakt icke-föreställande
måleri. Istället har de fört mig till insikten att mina
arbeten alltid fungerar som avbildningar av världen
även om målningarna till utseendet är abstrakta. De
visuella brusen framstår med all klarhet för mig som
föreställande realistiska målningar hur jag än försöker
att undvika avbildandet. De avbildar något även om
jag inte kan se vad det föreställer. Det lyckade med
experimenten är däremot insikten att detta inneburit
en ingång till att jag nu kan och tillåter mig själv att
utforska monokroma och abstrakta motiv på mitt sätt.
Målaren Robert Rymans konst fungerar för mig som
en intressant länk mellan modernismens dogmatiska
spelregler runt abstrakt måleri och hur mitt måleri
fungerar som bäst när det både visar upp något på
ett neutralt sätt och samtidigt skapar en närvaro.
För Ryman handlar hans abstrakta målningar om
att det vi ser, och inget annat än det, är det verkliga.

Att inget annat finns på duken än färg och spår av
aktivitet. Han förlitar sig helt på materialen i målarmediet och att allt hans bilder skildrar är verklighet.
Den här realismen som Ryman står för tilltalar mig
mycket. Hans bilder föreställer ingenting, samtidigt
som man inte kan säga att de är abstrakta, då de
faktiskt skildrar det som blivit utfört på duken.
Jag tror också att måleriet kan uttrycka en slags realism
som ligger i dess egen fysiska existens, men för mig
handlar måleriet dessutom om återgivning. På det viset
representerar mitt måleri alltid något utanför målningen och jag är på ett helt annat vis än Ryman, intresserad av att använda måleriet för att skapa en sensation.
Jag vill även återge på ett sätt som gör att det fungerar
mycket bättre som måleri än motivet jag utgick från.
Det är inte en fotografisk realism jag är intresserad av
men de materiella kvaliteterna i målningen i samarbete med att motivet antingen överraskar eller är så
uppenbart att målningen stirrar tillbaka på betraktaren.
Då Ryman talar om spår och färg på duken förstår jag
det helt för det är precis det mitt måleri handlar om,
samtidigt som jag inte enbart ser detta, då det för mig

utifrån spåren och färgen också alltid uppstår avbildningar och imitationer av något som vi ser runt oss.
Genom att avbilda så konkret och skarpt som
möjligt, vill jag framkalla maximal uppmärksamhet
utifrån det avbildade motivet. Då upplever jag att
bilderna uttrycker en neutralitet. Detta är något
som är avgörande för mig när det gäller hur jag
uppfattar om mina målningar fungerar eller inte. Jag
upplever att flera av de abstrakta och framförallt de
monokroma målningarna har en koncentration som
fungerar nära ett sätt jag velat uppnå med dem, som
neutrala avbildningar med närvaro. Den viktigaste
punkten i mitt arbete är när dessa egenskaper uppstår
och är ofta ett kriterium för mig varför en målning
fungerar bättre än en annan. Det är samtidigt svårt
att förklara vad det är som fungerar, det är på en
gång en onämnbar men självklar egenskap som
ligger i hur och vad målningarna förmedlar.
Trots att jag har varit upptagen av motsvarande
måleriska problem runt närvaro och neutralitet när
jag gjorde de första arbetena som avbildar landskapet

tydligt, har jag förkastat många fler av dem än av de
abstrakta målningarna. Även om de ofta fungerar bra
som neutrala avbildningar, tycker jag att de saknar
något av den närvaron som de abstrakta målningarna
oftare har. Kanske har möjligheten att beträda ett
abstrakt måleri gjort mig mer kritisk till landskapsbilderna men samtidigt som de abstrakta målningarna ser
abstrakta ut, så avbildar även de både landskapet i sig
och webkamerabilden av landskapet. Det har förmodligen att göra med att den minimala informationen i
det abstrakta utseendet som gör att fokus dras mot det
materiella i målningen och att jag själv tyckt det varit
något nytt och spännande och därför lagt mycket fokus
på detta när jag målar. Sammantaget bidrar allt detta
till att tydliggöra en starkare närvaro i målningen.
Webkameran som arkiv
(Bakom störningarna ligger det sublima landskapet)
Ända sedan jag började måla har jag varit upptagen
av att måla olika former av landskap och att
arbeta avbildande. Jag tänker ofta på mig själv som

en landskapsmålare som ställer sig på ett visst avstånd
eller från olika positioner för att betrakta helheten.
Att måla ett utsträckt landskap är som att resa i
tiden. Man rör sig mot horisonten som aldrig kan
nås och målar bilder man sett från konsthistorien
och livet, samtidigt som tiden upphör att existera.
När jag nu under flera år har målat ett landskap
som är så tömt på innehåll och dessutom genom en
datorskärm så avlägset, tror jag mig se varför jag drogs
till just den här webkamerabilden. Landskapsbilden
ger mig en lugnande hemkänsla och även om det inte
liknar så mycket på det så påminner det mig någonstans om min barndoms landskap, från skärgården
i Bohuslän. Det är ett landskap jag många gånger
har försökt att måla men aldrig lyckats med. Det har
varken varit möjligt direkt ute i landskapet eller efter
fotografier. Det är för nära mig. Jag har för många lagrade bilder i huvudet av hur det skall se ut, vilket gör
mig kritisk och allt faller därför samman. Jag försöker
uttrycka allt på en gång och inser att det är omöjligt.
Strömmen av bilder som passerar på min datorskärm är

på sätt och vis lika överväldigande som min barndoms
landskap. Varje bild som webkameran på Neumayer
Station avbildar är av ett sublimt landskap. Bilder
av klara dagar men också bilderna av dålig sikt och
störningarna avbildar en av de sista vildmarkerna som
finns kvar på jorden. Det som gör att jag kan måla
detta landskap är att jag befinner mig på avstånd med
en inramad bild på en datorskärm mellan mig och
det som avbildas. Skärmen omvandlar bilderna till
information.
På Neumayers hemsida står inget om vad forskarna
faktiskt använder bilderna till, men för mig fungerar de
som ett instrument som gör det möjligt att undersöka
ett landskap som på sätt och vis avbildar det jag inte
kunnat måla i hela mitt liv, det sublima landskapet.
Att befinna mig på långt avstånd till landskapet jag
målar har fått mig att tänka på hur platsen, oavsett
om den är långt borta, om den omringar mig eller uppdateras på en webkamerabild, alltid är där jag målar.
Landskapet och bilden av landskapet flyter samman.
Samtidigt som jag målar avståndet är det lika mycket

närheten jag målar, så nära att jag kan sträcka ut handen och ta på den. Denna känsla av närhet är en stor
kontrast till det oändliga flödet av bilder, av webkameror, av landskap; lika mycket som av omöjligheten av
att måla det för mig fulländade sublima landskapet.
Konsthistorikern Jan Verwoert, som jag har diskuterat
detta med, beskriver hur konstnärer som t.ex Christian
Boltanski uttrycker maktlösheten människan kan
uppleva när hon står inför mötet med ett arkiv,
som exempelvis ett stort bibliotek. I det ryms
historien, och en människa kan aldrig tillägna sig
den. Maktlösheten upplevs avgrundsdjup när man
inser att man aldrig kommer att hinna läsa allt som
finns där. Han liknar denna maktlöshet med att stå
inför något sublimt. Han går faktisk så långt som
att kalla det historiska arkivet sublimt i sig själv.4
Sedan skildrar han en annan konstnärlig strategi
för att närma sig arkivet; genom att plocka fram
4

Jan Vervoert, Research and Display. In Maria Lind, Hito Steyerl
(Eds.)The Greenroom, Reconsidering the Documentary and
Contemporary Art. 2008

bitar kan konstnären själv skapa och ställa ut ett
personlig arkiv med dokument som hon har använt
i sina undersökningar. Här kan det istället uppstå
en berättelse som tar fram och ser på några få av
historierna ur den stora helheten. Betraktaren inbjuds
att själv sätta ihop bitar och skapa en historia i mötet
med dem, hon blir en aktiv deltagare i historien.

Patrik Entian, Juli 2011

Kvällsfrisen / Evening Mist. Studies of Atka Bay. Oil and beeswax on mdf board. 41 x 285 cm.
Installation view from Gallery Langegården, Bergen 2009.

00.55 31.03.2009. Chalk, crayon and pigment on mdf board. 111x 244 cm.

06.45 20.05.2009. Chalk, pigment and oil on mdf board. 56 x 122 cm.

01.55 06.12.2010. Oil on acrylic glass. 111x 244 cm.

05.55 28.08.2009. Oil on mdf board. 111x 244 cm.

Bergen - Antarctica.
Since 2007, I have been working from my
studio in Bergen on a series of paintings using only one
image source to paint from. I have been monitoring
and collecting images from a webcam placed in Atka
Bay on Antarctica. The camera is maintained by
climate researchers on the German research station
Neumayer. The image shows a vast and deserted
landscape of ice, from which one can observe shifts
in the landscape, as the picture is updated once every
ten minutes. It is a detail of an image which is hardly
an image at all. Many days are foggy and show slight
shifts in scales of grey, while during all the hours of
darkness, one can discern little more than some very
slight variations of stripes across the screen, where the
camera cannot transmit an image of the landscape.
When it is winter here in Bergen it is summer in Atka
Bay, and you can see the brim of the ice by the ocean
quite near the webcam. Glacial mountains pop up

in picture after picture of endless light where the sun
never sets. When it is summer here, the deep darkness
of winter prevails on Antarctica and at best, there is a
faint grey light in the middle of the day. The weather,
light and quality of the images vary. Hardly anything
happens and yet something is always happening.
I have been watching webcams from around the
world for a long time and found it fascinating to be
able to travel with my gaze from place to place.
To regard a distant landscape from a webcam on
your computer screen, evokes in you a vague sense of
being where you are not. There is something riveting
about the possibility - to immerse oneself in the
landscape being beamed from such an inhospitable
location as Antarctica, meanwhile being engaged
in something which today is entirely mundane
and not the slightest bit spectacular. Pretty much
any destination in the world is reachable via online
cameras and simultaneously possible to locate on
Google Earth maps. You can watch the sun rise
over Mount Fuji at the same time as it is setting
behind the silhouette of Montreal’s skyline;

a succinct sensation of simultaneity in a world where
everything is in constant flux. In spite of all the
available possibilities to navigate across the world,
I have for some reason become entrapped by the
webcam placed at the Neumayer Station and can
not stop watching it. The distance to the South Pole
with its opposite seasons, in regards to my studio,
the vast uneventful nature of this virgin wilderness,
the limited information supplied by the little
framed image, and a strange sensation of belonging,
or proximity to the deserted landscape fascinates
me, and keeps me returning to this image daily.
On the official web site for the research station there
are regular weather updates from the region and
information about how scientists are conducting
measurements of the temperature in the water below
the ice, monitoring the coldest waters on earth.
It is also possible to listen to recordings of singing
whales who thrive in the cold waters below the ice. On
clear days, one can see two small flags pinned to poles
that have been raised on the ice and that appear almost
in the centre of the image. There is no information

on the website that explains why they are there.
Perhaps the flags denote the location where the
measuring instruments are lowered? I have never
seen any people in this landscape, though on a
December day in 2008 two snowmobiles stood
parked there in a couple of stray images, but in the
next updated image they were gone again. Only
the tracks of the snowmobiles remained for a day,
before they were erased again by the wind.
When I began to paint pictures from the webcam,
I imagined myself trying to travel to the place
where it was positioned, to paint the landscape
and compare the difference in approach between
painting in open air and from watching that same
motif on a computer screen. After a short period
of work however, I realised exactly what was so
interesting about investigating the landscape from a
distance. It dawned upon me to what extent we are
seeing the world through the screen of a computer
and how those images are increasingly shaping our
comprehension of the world; as a type of filter on

reality, or an instruction for how to interpret reality. 1

the actual landscape that made me want to paint it.

Even if I was, and still am, attracted to the landscape
transmitted from Neumayer, with its simplicity and
endless horizon, I soon understood that it was just
as much the image on the computer screen as well as

This multi-layered distance to the landscape, both
physically/geographically and by way of the filter of
the screen, caught my interest in a number of ways,
and as I had just been appointed research fellow, I
saw an opportunity to challenge and immerse myself
deeper into my own work. I have always been a restless
hunter for motifs, chasing as many different motifs
as possible. But rather than to keep working in that
manner, I let myself become obsessed by the idea to
paint pictures using only this webcam motif, for the
entire period of the scholarship. Despite the daunting
thought of working with such clear restrictions and
that the work could possibly become very tedious, I
simultaneously saw the array of possibilities in these
images. A framed landscape from the other side of
the planet that slowly or suddenly shifts in semblance
became sufficient in itself. In addition, interruptions
such as night, fog, technical problems and other
events within the framed image, lent themselves to
a further potential to work abstractly with painting.
It was a new challenge, to perhaps dare to tread yet

1

As I am writing this, the Norwegian national broadcasting
channel NRK is showing a five day long TV broadcast from one
of the Hurtigrute-vessels, which sails from Bergen to Kirkenes.
The camera is mostly set straight ahead in the direction of the
ship’s route and the program progresses at a sluggish tempo,
corresponding to the actual speed of the boat. It is the world’s
longest uninterupted broadcast so far and also an enormous
success with the audience. Nearly everyone is inside watching
the program. Media experts are commenting the spectacle and
one of them says that NRK, through this lethargic TV-journey,
is going in the opposite direction of the medium’s otherwise
continually increasing tempo. It strikes me that the scenes
played out on the TV are reminiscent of the webcam-image of
the landscape in Antarctica. Unedited and unselected, we are
a part of the journey. It is like taking part of something which is
happening in the very now, an event one does not want to miss,
while still not being a part of it. We have full scope and control
meanwhile able to lean back in our armchair at home with a
cup of coffee and choose not to participate. To add yet another
meta-media experience to it, I could, as the broadcast started,
watch the ship commence its journey right outside my window
in Bergen simultaneously as I followed it on the TV.

another landscape and an imagery which I had yet to
comprehend but for that very reason lured me in.
In order to investigate properly from a far distance
and in this way emphasise the painting, I decided
to paint exclusively from inside my studio in
Bergen. The studio, my base and platform, was
now going to serve as my observatory, for the task
of a repetitive painting and the transformation
from image on a screen to painting on a surface.
To visualise the visible
The flow of images produced by the webcam,
streaming out via the internet into my computer
screen, challenges me as a painter. The images only
exist only for a brief moment and once replaced
are gone for ever. They are nearly meaningless in
their transience, appearing and disappearing on the
screen. They don’t exist in any other form, than as
information inside a computing machine and as pixels
on a screen. Although I often do feel that the images

are interesting, I have through the daily monitoring,
over time established a prosaic or neutral relationship
to the representations of this landscape. I inspect
them while at the same time I don’t see them.
This work with painting from the images from the
web-camera has made me realise how painting, once
again, might function as a relevant medium with
which to depict the world. In the flow of abstract
information, painting functions as a documentation
and a medium which freezes the flow of time and
at the same time portrays and demonstrates it.
To me, painting is primarily about observation
and transformation, wherein the end result is
affected by the varying conditions of events, traces
and impressions that constitute the process.
When I transfer onto painting what is transferred
through digital grains onto my computer screen,
the fleeting images become manifest in that they
are then re-established in a physical reality. I try
to establish the actual transfer into painting in the
most concrete way possible. In this way, painting

functions as a method to register and verify, and
as a medium which by imitating what we see,
also investigates what it really is we are seeing.
Through approaching painting in a concrete way I
want the finished picture to function as a signal or an
argument, with as little surplus information as possible.
The traces of colour and brushstrokes in the painting
become a form of documentation which registers the
fleeting webcam-image before it disappears forever,
as well as a documentation of the painting process.
Concrete painting does not imply that the painting
must look like the source image, but that the painting
communicates a level of acridity which to me has the
maximum magnetic effect, while simultaneously being
a neutral registration of the images from the webcam.
This transformation from abstract information to
material renders the images accessible. The materiality
of the painting manifests the image, making the
pictures real and in this way also more focused
than photographs. I conclude that the painting is
complete when it is concrete in its depiction, while

at the same time evading every sense of articulation.
When a painting operates as a sign or signal, carrying
no or very minimal symbolism, it appears to me as
neutral. That is the gaze with which I have always
enjoyed observing paintings from a variety of epochs
in art history. I perceive paintings by the German
Romantic painter Caspar David Friedrich, and the
Norwegian Neo-Romantic painter Harald Sohlberg,
as recordings of observations of the landscape.
It doesn’t matter how aware I am, how aware we all
are, of the extent to which they are charged with
symbolism, or how eagerly the Romantic painters
wanted to approximate the sublime experience of
landscape through their pictures - and despite the
fact that I can but vaguely grasp the symbolism
embedded in the codified language of that age - the
effect these paintings have on me evades articulation.
There is something about the manner in which they
are painted that radiates that particular focused
presence which makes them real and unreal at the
same time. It is almost as though you are standing
amidst snow-clad spruce trees on a cold winter day

and listening to the thunderous silence. It is a form
of unreal realism which successfully reaches my
body. In spite of this sensibility, though, my own
experience is that the visual language still overpowers
the symbolism. Another example is John Constable’s
famous cloud studies from 1822. Through these
cloud studies, this Romantic master investigates how
clouds look and how they might be painted. On
the reverse side of each painting, he indicates the
time, weather condition, wind direction and other
details. The series is a kind of form or constitution
for collecting evidence for his investigations - as
much as they are investigations in themselves.
Sept 21. 1822_past one o’clock. looking south.
Wind very fresh at East, but warm. 2

2

Thornes, John E. John Constable’s Skies: A Fusion of Art and
Science. Birmingham: The University of Birmingham Press,
1999. p. 269

The darkness of the camera and the light of the screen
The studio work has gone through different
stages, in which I have exposed myself to different
approaches to the webcam as a painting source.
By establishing restrictions throughout different
stages of experimentation, I have limited the
possibility to employ too many approaches to
the motif. Rather, I have focused on investigating
how painting operates as a way to document the
stream of webcam-images. I have been particularly
preoccupied with working on different series, which
in its entirety helps to illustrate the passing of time
and repetition. While simultaneously, I always aim
to establish each painting as a statement that might
thrust the viewer into the flow of a recorded or
documented time once again. My anticipation is that
many paintings seen together may be perceived as
a movement or flow, where one can halt inside of a
painting and sense a presence, tranquility and flow.
During the first period, I painted mainly the clearly
representative images from the webcam, in which

the landscape is more or less discernible, and
through which I retraced the shifts in the landscape
as a form of diary paintings. Even if this implied
a new and interesting way to paint a landscape,
it was still quite early on in the process of being
drawn into the shifting abstract images which for
various reasons kept popping up on the screen. The
work, which I knew would extend over the course
of several years, propelled me to investigate new
fields and penetrate deeper into painting itself.

background out of three to four layers, rendering
an entirely dry and matte, black bottom. Thereafter,
I drew the lines which comprised the stripes in the
image, using different pastels and graphite pencils,
with the guidance of large rulers. The size of the
paintings vary, but they are consistent within a series,
and kept to the same relative dimensions as the
webcam-image in relation to the computer screen. 3

When it is dark and the camera is unable to capture
the landscape due to insufficient light, a faint colourshifting grid of tilted and horizontal stripes appear
on the black image. The technology of the camera
produces a type of abstract self portrait composition
on the computer screen. As I was working on these
pictures, I wanted to reach a blackness which sucks the
attention into the picture and to the entire surface. I
achieved this by producing veneers that were dry and
lacklustre as possible. Using plaster and rabbit-skin
glue mixed with dark pigments, generally iron oxide
black and ultramarine blue, I extracted the black

3

Most of the paintings made from the webcam source-image are
made on mdf-boards. The material gives the paintings an objectlike quality, which differentiates them from paintings made on
stretched canvas. Medium density fibreboard (MDF) is a hard
and compact, pressed particleboard, often used for constructing
furniture. It has a slightly greasy surface that has to be polished
down, and a foundation of matte veneer must be applied before
it can be painted on. The advantages with mdf is the hardness,
which gives direct response when one paints on it, and that one
can paint surfaces without so much traces of the base material
showing, such as for example the threads appearing from a
canvas. The paintings are made in dimensions such as 244 x
11 cm, 69 x 122 cm, or 56 x 122 cm. The format dimensions
on the webcam suddenly changed in fall 2008 to a longer
and wider format, from the ratio 16:9 (widescreen format) to
approximately 16:7 (HD). For this reason, the paintings have a
more stretched out appearance after the format shift.

Throughout the course of treating these abstract
webcam-images, I have become increasingly
interested in the light from the computer screen and
how it so effectively calls for attention. What is it
about the TV or computer screen that more or less
automatically pulls the gaze into them? I don’t believe
it is solely a question of what is unfolding on the
screen, nor simply that the light blares at us. It seems
to be rather, that the light is coming from inside
the image, which in turn demands such complete
attention that we are fully snared by its presence.
This light has challenged me to make paintings that
are more arresting than the light from the screen,
particularly in paintings depicting foggy days.

ten minutes. Sometimes one can detect a discrepancy
between the denominations of the sky on top and the
somewhat lighter ice in the bottom half of the picture.
Yet everything is out of focus. The images’ minimal
expression and my ambition to challenge the seductive
allure of the computer screen, have petitioned me to
conduct a number of material explorations for these
more or less monochromatic works. When I started, it
became apparent to me that when there is little to focus
upon in a painting, the attention is drawn towards the
materiality and how it contributes to the experience
of it. I have primarily explored different ways to
extrapolate an opacity from the colours in order to
generate a feeling of being sucked into the image.

The pictures of foggy days have served as model for
a series of paintings through which I have, in several
ways, tried to elicit an interesting “glow” of greyish
hues, where the light dwells inside of the painting. In
these abstract images of foggy daytime, the camera
operates conventionally, even if the image displayed on
the screen shows abstract monochrome pictures that
shift between different denominations of grey every

In these monochromes I have largely experimented
with oil paints mixed with wax paste made from
a fusion of beeswax and turpentine. The fusion
properties between wax and turpentine have lead to
both insights and confusion, but mostly they have
helped the paintings arrive at what I was intending
to achieve. The colour does become matte, but not
in the same dry way as the pictures with the black

plaster and rabbit-skin paints, but in a way which
produces an optical illusion of being both matte and
greasy at the same time. A veil that drapes the colour
emerges, and though this veil makes the colour less
clear, it also traps the colour inside the painting,
from where it shines. I have also experimented
with monochrome paintings without wax. In
those cases, I have applied thin coats of oil paint,
laying on the surface without the slightest volume,
complimenting the beeswax paintings when mounted
next to each other. A form of mutual contagion is
sparked and in this way I feel that they demand the
attention of an image that glows from within.

to see the effect of imitating the glass-like computer
screen. Despite the hard and shiny surface which
partially creates annoying reflections, some of them
function due to the brushstrokes of oil paint emerging
so distinctly behind the glass and by that the motif
reproduces a clear light from within. It makes them
appear as screens containing organic material with
an infinite quantity of information. Motifs without
a distinct light, on the other hand, I find more static
and deprived of energy behind the shiny, hard surface.

To examine the opposite, and use entirely blank
surfaces, I have tried painting on the back side of
acrylic glass panes which are hung with the unpainted
front side toward the viewer once the paint is dry. In
this case, the painting must be painted backwards,
by first applying the foreground, then the middle
layer and the the background last. The paintings on
glass are also an experiment to examine how the light
can radiate from inside the picture and an attempt

When I began using the abstract motifs, I entered a
domain I have been fascinated by for a long time but
never dared or felt capable to work within; a domain
comprised of bold and vast colour surfaces, and the
monochrome paintings of Modernism. Painters of
High Modernism, such as Ad Reinhardt, Clyfford
Still ,and Barnett Newman, were preoccupied with
the idea that painting does not reference anything
outside of the painting. This has been considered a

To depict without representing

definite and closed chapter of art history, and which
has seemed impossible to develop any further even
if I have often wanted to understand how one paints
abstract paintings, seeing as my own work has always
referenced something from my surroundings. In the
visually abstract webcam images, suddenly, there lied
a possibility to approximate abstract painting and
instead of avoiding the question, I wanted to test this
approach as an attempt to perhaps liberate myself
from thinking and painting representationally.
Throughout these works I am also using the
interferences that emerge on the webcam-images
as a source, but I am trying to expound a type of
sensation of interference rather than imitations of it,
to create something I could label visual noise. They
are produced either on paper or on black or white
plaster-layered mdf-boards, on which I have drawn
using the length of oil pastel crayons with a light hand
across the foundation layer. Due to the crudity of the
paper as well as the brushstrokes in the different layers
of the mdf-boards foundation, a pattern emerges from
the crayon line. It is difficult to control the outcome

and make these pictures function the way I want
them to. Just as suddenly as the picture is good, it is
suddenly ruined by a stroke or two too many across
the surface. If they end up looking like some variety
of tracks in nature for instance, or like a paved street,
they are no good. When they work they represent
something which does not represent anything.
The pattern that emerges assumes a moiré-effect as
the crayon emits colour with both regularity and
irregularity, lending a sharp expression to the painting.
That is when the pictures become visually surprising.
The experiments, however, failed in the sense
that they have not brought me closer to abstract
non-representational painting. Instead, they have
brought me to the realisation that my work will
inevitably become representations of the world even
if the paintings are abstract in appearance. The visual
noise emerges with full clarity as something I am
forced to recognise as representational paintings,
regardless of how hard I try to avoid recreating an
image. They depict something even though I can
not see what it represents. The success with these

experiments is on the other hand, the realisation that
this has generated an entrance into a new capacity, a
position from where I can now allow myself to explore
monochromatic and abstract motifs in my own way.
The paintings of Robert Ryman, for me, functions
as a necessary link between modernism’s dogmatic
rules around abstract painting and how that
my paintings work best, when it can both show
something in a neutral manner while simultaneously
creating a presence.
To Ryman, his abstract paintings are mainly about the
fact that what we see, and nothing more than that, is
a reality itself. That nothing else is on the canvas other
than the paint and traces of activity. He relies entirely
on the materials at hand in the painting medium and
that his images depict nothing but reality. This realism
that Ryman stands by appeals to me very much. His
pictures do not represent anything, yet one can not say
that they are abstract either, since they actually portray
what has been done, or taken place, on the canvas.

I also believe that painting can express a type of
realism which lies in its own physical existence, but to
me, painting is also about reproduction. In this way,
my paintings always represent something outside of
the painting and I am in an entirely different sense
than Ryman, interested in using painting to create a
sensation. I also want to reproduce the source in a way
which makes it function better as a painting than the
source motif. I am not interested in a photographic
realism, but rather the material qualities of the
painting, and how it correlates to the motif which
either surprises or is so recognisable that the painting
glares back at the viewer. When Ryman speaks of traces
and colours on the canvas, I understand completely, as
this is exactly what my recent painting has explored.
At the same time, though, this isn’t all I see. To me, the
traces and the paint always induce reproductions and
imitations of something we see in our surroundings.
By creating a representation in the most concrete
and sharpest possible way, I want to bring about
maximal attention in relation to the depicted motif.
That is perhaps when I sense that the pictures express

a neutrality. This is something which is crucial to
me in regards to how I perceive the paintings as
functional or not. I find that several of the abstract,
and above all the monochromatic paintings satisfy
the level of concentration I have tried to achieve, as
neutral depictions with presence. The most central
phase in my work, is when these elements emerge,
and it is usually the criteria that defines why one
painting works better than another. At the same
time, it is difficult to explain what it is that works.
This simultaneously unmentionable and obvious
characteristic inhabits how and what a painting relays.
In spite of the fact that I was concerned with
equivalent painterly issues of presence and neutrality
when I made the first pieces which clearly depict the
landscape, I have rejected far more of those than of
the abstract paintings. Even if they often work well
as neutral depictions, I feel that they lack something
of the presence more often inherent in the abstract
paintings. Perhaps the capacity to enter into an abstract
domain made me more critical of the landscape
images, though keeping in mind, that the abstract

paintings, while looking abstract, they still depict
both the actual landscape and the webcam-image of
the landscape. The focus on the materiality of the
painting is likely an effect of the minimal information
conveyed by the abstract appearance, which in
turn has triggered a new sense of excitement and
subsequently made me pay more attention to this
aspect when I paint. On a whole, all of this contributes
to define a stronger presence in the painting.
The webcam as archive
(Behind the interferences lies the sublime landscape)
Ever since I started painting I have been preoccupied
with painting different forms of landscape, and
with representational painting. I often see myself
as a landscape painter who takes on different
positions and from a distance regards the entirety.
To paint the sprawl of a landscape is like traveling
in time. One approaches the unreachable horizon
and paints pictures picked up from art history
and life, while time itself ceases to exist.

As I have now, over several years, been painting
a landscape which is so devoid of content and in
addition via the computer screen so remote, I imagine
that I am beginning to understand why I was drawn
to precisely this webcam image. The character of
landscape invokes in me a calming feeling of home
and even if it doesn’t look much like it, it still reminds
me somehow of the landscapes of my childhood,
from the Bohuslän archipelago, a landscape I have
tried many times but never managed to paint.
Neither directly in front of the landscape nor from
photographs has it been possible. It is too close to
me. Far too many images of it are stored in my mind
for me to know what it shall look like, which makes
me critical and causes it all to crumble. I try to
express it all at once and realise that it is impossible.
The stream of images across my computer screen are in
some respects equally overwhelming as the landscapes
from my childhood. Every image the webcam at
Neumayer Station depicts shows a sublime landscape.
Pictures of clear days, but also those where the visibility

is poor, and the interferences, are representations of
one of the last intact wildernesses on earth. The reason
I can paint this landscape, is that I am located at a
distance, to a picture framed by a computer screen
as a barrier between myself and the depicted image.
The screen transforms the pictures into information.
On the Neumayer website there is no information
on what the researchers actually use the images
for, but to myself, it functions as an instrument
which enables me to examine a landscape which
in many ways displays that which I have failed
to paint my entire life, the sublime landscape.
Being located at such a great distance to the landscape
from which I am painting, has made me think
about how the location, regardless of how far away
it is, whether it surrounds me or is updated from a
webcam, always is where I am painting. The landscape
and the image of the landscape converge. At the
same time as I am painting the distance, I am in
equal measures painting the proximity, a proximity
so tangible that I can reach out my hand and touch

it. This feeling of proximity supplies great contrast
to the infinite flow of images of landscapes from
webcams; as great as the impossibility to paint what
to myself, is the unmitigated sublime landscape.
The art historian Jan Verwoert, with whom I
have discussed this, describes how artists such as
Christian Boltanski express the sheer impotence
that human beings experience when confronted
with an archive, as for instance a large library.
History itself is encompassed by it, and a human
being can never acquire it. Once one fathoms
the fact that one will never have time to read
all that is there, the powerlessness imposes itself
as an abyss. He likens this inadequacy to being
faced with the sublime. He actually goes as far as
dubbing the historical archive sublime in itself. 4
Upon this, he drafts an alternate artistic strategy
to approximate the archive; by picking out bits,
4

Jan Vervoert, Research and Display. In Maria Lind, Hito Steyerl
(Eds.)The Greenroom, Reconsidering the Documentary and
Contemporary Art. 2008.

the artist can personally assemble and display
an archive based on documents particular to her
own investigations. What emerges, is the story
told through the fractions of the whole. The
spectator is invited to reassemble from fractions
of these fractions, and through this interaction,
she becomes an active participant in history.
Patrik Entian, July 2011
Translated by Steven Cuzner

Ljust brus / Bright noise. Chalk, pigment and oil crayon on mdf board. 111x 244 cm.

Mörkt brus / Dark noise. Chalk, pigment and oil crayon on mdf board. 111x 244 cm.

19.55 - 02.55 20.06 - 21.06.2009. Chalk, crayon and pigment on canvas. 200 x 250 cm.

In the summer of 2010, while I was painting a series of daily pictures of the webcam image for an exhibition in
Bergen, the camera was dismounted and placed on the side, (I believe) behind something that might be a half
open window. Or perhaps a cabinet of some sort? The camera was still uploading its last captured image to the
web, and kept on doing so. By the end of summer I had made 72 almost identical paintings of what the camera
rendered before being shut off. While the camera images were identical, mine were all slightly different.

Bjørgvin Prison, in Bergen, as seen from above in Google Earth, painted on the floor of a building on the prison site. 2009.

00.55 31.03.2009. Chalk, crayon and pigment on mdf board. 111x 244 cm.

La Belle Tabelle, 2005. Chalk, crayon and pigment on mdf board. 111x 244 cm.
After E.J. Marey La Méthode Graphique (Paris 1885). Part of commissioned project for The University of Bergen.
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