Campus Ås

Velkommen til Campus Ås
Dette kartet inviterer deg til en kunstvandring gjennom
universitetsområdet, fra Aud Max til Ås gård – eller omvendt.
Kunstverk, minnesmerker, byster og sentrale bygninger er
markert i kartet.
Alle kunstverk i den nye parkdelen Uraksen – som strekker
seg fra Urbygningen til Nordskogen – og verk langs stien
opp til Ås gård, har egne, korte tekster. Det har også kunst
innendørs som er plassert i Bikuben og i tilgjengelige
områder i Veterinærbygningen og Veterinærinstituttet.
I tillegg er det tatt med to større verk som vendt mot Uraksen
og godt synlig fra utsiden, særlig etter solnedgang. Øvrig
offentlig tilgjengelig kunst er markert med navn og tittel.
Kunstverkene er montert i forbindelse med bygging og
flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet.
Byggearbeidet og parken sto ferdig i 2021.
I kartet kan du lese en tekst av Kamilla Freyr, som vandrer
sammen med deg mens hun reflekterer over det å
kunstvandre.
Kartet er utgitt av KORO – Kunst i offentlige rom, i samarbeid
med NMBU, i norsk og engelsk utgave.
God vandring!

Kunsten å kunstvandre

oversvømte risåkre i hjemlandet Thailand. Her kan samtalen vandre til tema som økologisk ubalanse, som også ligger til grunn
for Anders Smebyes veggmaleri Ex-Situ bak de opplyste vinduene i Veterinærinstituttet. Foran maleriet ser dere fire hengende
skulpturer basert på hjerneskanninger av ulv, bjørn, jerv og
gaupe. Individ som ivaretas ex situ, eksisterer i en lomme utenfor sitt naturlige habitat. På videre vandring kommer dere kanskje til stien ved parkeringsplassen, der dere finner skulpturen Silent Codes av Lars Morell. Her problematiseres det synlige
og usynlige, det fordekte og det skjulte – i erfaringen av et svart
draperi som skjuler en dyrelignende form. Verket har referanser
både til skulpturhistoriens bruk av stofflige draperier og illusoriske triks. På Campus Ås kan verket reise spørsmål om genetikk
og forskning på dyr. Ved Lille Årungen kan dere så erfare kunstnerduoen Daniel Dewar og Grégory Gicquels rosa marmorskulptur
The Waste, som reiser flere spørsmål – om liv, død og håndtering
av menneskelig avfall.

Kunsten å kunstvandre
På Campus Ås finner du ulike skulpturelle uttrykk som innbyr til en
kunstvandring som strekker seg fra Carl Nesjars vann- og isskulptur
ved Aud Max, opp til Tårnbygningen, over Uraksen og gjennom Nord-
skogen til Steinar Haga Kristensens larvikittskulptur ved Ås gård.
Denne teksten tar for seg vandringen som fenomen. Og som
vandringen selv beveger den seg i tid og rom, mellom historier
og steder. Det å gå er ikke bare et kroppsarbeid, men en erfaring
som er dypt integrert i vår tilstedeværelse og følelse av å høre
til. Når vi vandrer, setter vi kroppen vår i verden og kobler den til
våre omgivelser. Tiden blir langsommere, og hjernen kan hvile.
Vandringen handler om å bevege seg, bli beveget og bli forskjøvet.
Filosofer og kunstnere har lenge sett at det vi går igjennom, kan
få fart på både sinn og sansning. Gjennom vandringer har de ikke
bare skapt forbindelser mellom mennesket og dets omgivende
rom, men oppfordret oss til å se det ekstraordinære i det kjedelige og trivielle. Det å gå er en hverdagshandling som tar oss
vekk fra hverdagen. Historien er full av filosofer som har vandret for å stimulere tenkning. Og de har gjort det på ulike vis.
Mange filosofer har vandret alene – i kontemplasjon. Mens JeanJacques Rousseau måtte få kroppen i bevegelse «for å få igjen
hjernen», fikk Thomas Hobbes innlagt et blekkhus i stokken. Og
mens Virginia Woolf «jaktet gatene», foredlet Walter Benjamin
kunsten å «flanere» i urbane rom. I alenegang står den indre
samtalen i sentrum, men selv når vandringen gjøres alene, utlignes den hele tiden av menneskelige bånd. Vi erfarer menneskeskapte veier, stier, arkitektur og kunst. Slik vandrer vi egentlig
aldri alene. Andre filosofer har koblet vandringen til det å tenke
sammen. Inspirert av Sokrates filosoferte Søren Kierkegaard
med de han møtte på sin vei – kjente som ukjente – og var opptatt av samtalens filosofi. Overbevist om at sinnet arbeider best
når det er omgitt av distraksjoner og kaos, «menneskebadet»
Kierkegaard i Københavns gater og fikk en unik innsikt i menneskesinnets dybder. Enten de vandret alene eller sammen, i kontemplasjon eller i samtale, har vi her å gjøre med filosofer som alle
grunnet sine tanker i kroppsliggjorte erfaringer. Som Friedrich
Nietzsche skrev, bør en ikke skjenke tiltro til en tanke som ikke er
født i det fri og under fri bevegelse. Vandringen har også en lang
historie som kunst, og også kunstnere har vandret alene. I 1967
vandret Richard Long frem og tilbake på et jorde helt til det flattrykte gresset fanget sollyset og ble synlig lik en tegnet linje. Mens
enkelte kunstnere har latt seg lede av omgivelsene som i en dérive,
der en legger ut på driftende, ikke-planlagte, raske reiser i ulike
landskap, har andre latt seg lede av tilfeldig forbipasserende. Vito
Acconci beskrev det å la seg lede av de han møtte på sin vei, som
en driftende erfaring der han nesten mistet seg selv. Kanskje var
det dette Hamish Fulton ønsket å oppnå da han gjorde kunst av
det å vandre sammen. I hans «slow walks» beveger en seg sakte
sammen i stillhet, på en rett linje, i flere timer av gangen.
Vandringen og kunsterfaringen har mye til felles. Begge handler om å tre ut i det ukjente, i uoppdagede landskap – om å erfare,
observere, finne rytmen, utforske, undersøke, skape, reflektere
og vurdere. Men det å erfare kunst er også en vandring i seg selv.
Enten vi vandrer ute eller inne i et galleri, er erfaringen både en
vandring i verkets idégrunnlag og historie, i kunstnerens sinn og
sansning, og i våre egne historier, referanser og levde liv. Visuelt,
sanselig og intellektuelt er vi ikke bare betraktere, men vandrere –
observatører, utforskere og aktører som både skaper og er del av
verket i bevegelse. Som med vandringen kan kunsten åpne opp for
noe som ennå ikke er erfart, og få oss til å bryte ut av tilvante tankemønstre. Estetiske erfaringer er noe vi gjør og gjennomgår, med
pauser og hvileskjær. Slik handler det å kunstvandre også om å
stoppe opp i kunsten.

På din vandring stopper du kanskje opp ved kunstnerduoen Elmgreen
& Dragsets Cooling Bag på Storeplenen. Dette er en skulptur som
også peker utenfor Ås – i det at den er plassert på ytterligere syv steder, i alt fra Svolvær til Arizona. På hvert sted får skulpturen en ny
betydning. Her på Storeplenen kan den invitere til piknik, men når du
tar deg tid til å menneskebade, kan den også gi referanser til alle de
som frakter kjølebager mellom laboratoriene på universitetsområdet.
Hvis du videre skulle la deg lede av tilfeldig forbipasserende, kommer
du før eller siden til Uraksen, der du finner en skulpturserie som er
skapt i samtale med nettopp kjølebagen. Med verket Løsrivelsen inviterer kunstnerduoen Aurora Sander deg til å fortsette pikniken på det
flyvende teppet (sammen med noen ivrige maur som bærer med seg
frukt og ost). Så slå deg ned, spis matpakka, les en bok eller legg deg
ned mens du lar tankene vandre. Eller inviter til en samtale med en
du møter på din vei – kjent som ukjent. Lar du så blikket vandre, får
du øye på bronseskulpturen Feeding from the Tree of Knowledge på
høyden mellom de gamle og nye bygningene, som står som et symbol på overlevering og tilvekst av kunnskap. Også kunstneren Kathrin
Schlegel har vært opptatt av å skape et sosialt møtepunkt for avslapning, studier og samtaler. Skulpturen er basert på et lav hun fant på
det gamle tuntreet som ble plantet i forbindelse med grunnleggelsen
av Landbrukshøgskolen i 1864. Da kunstneren la lavet under lupen,
fikk hun øye på dets delikate fibre og vakre årer, som minnet henne
om et miniatyrtre. Schlegel leser tuntreet som et kunnskapens tre
med referanser til treet i Edens hage, men også til Yggdrasil – livets
tre, som etter ragnarok ble en kilde til nytt liv.
Fra bronseskulpturen kan du tegne en fysisk og tematisk linje til
Marte Johnsliens store, skulpturelle takinstallasjon Honningdogg,
som du ser gjennom vinduene i tingstedet Bikuben. Også her er referansen til Yggdrasil tydelig – livets tre, som ikke bare står som et
symbol på kunnskap og det som binder universet sammen, men som
også var det stedet der gudene møttes til ting. Ifølge Snorresagaen
var honningdogg det folk kalte det som dryppet ned fra Yggdrasil,
og slik kan de store honningdråpene i farget glass tolkes som livseliksir som gir næring til andre levende vesener. Så er honningdugg
også det sukkerholdige sekretet som skilles ut av sugende insekter, som bladlus, maur og bier. Hvis du vandrer videre, stopper du
kanskje opp ved et annet verk som vekker spørsmål om kunnskap –
tro, tvil og sikker viten. Skulpturen Doxa står ved inngangspartiet til
Veterinærbygningen i form av to høyreiste hender i eik, som Gunvor
Nervold Antonsen har skåret ut med motorsag. Hendene står rygg
mot rygg, og mens den ene hånden er åpen og strekker seg mot
himmelen, er den andre lukket. På drift får du kanskje øye på flere
andre hender av den samme kunstneren, denne gang i bjørk og poppel. Liggende vil disse fungere som insekthotell, før de gradvis brytes ned og forsvinner. Mens du står utenfor Veterinærbygningen,
kanskje sammen med noen andre, kan dere erfare et monumentalt
veggmaleri gjennom de opplyste vinduene. Med det maleriske rommet Everything Flows har Apichaya Wanthiang fremkalt en form
for sanselig oversvømmelse, inspirert av et fotografi av familiens

På videre vandringer er det mange flere verk å erfare, både inne
og ute, i tillegg til at kunstvandringen også fortsetter i tid. I Nord-
skogen, som også er et arboret – en systematisert samling av trær
og busker som er dyrket med sikte på forskning, undervisning og
utprøving – vil de tre kunstnerne Hanan Benammar, Maren Dagny
Juell og Bjørn Mortensen inspirere oss til videre utforskning og
eksperimentering. Når det inviteres til samling i skogen, i form av
midlertidige kunstprosjekt, vil trærne spre rykter, hverdagsobjekt
komme i tale og vekster og dyr ta bolig i en keramisk krukke.
Det å kunstvandre handler om å bevege seg, bli beveget og bli
forskjøvet, og når du kunstvandrer på Campus Ås, kan du tre ut i
det ukjente og bryte ut av tilvante tankemønstre. Du kan kunstvandre alene, for å «få igjen hjernen» med et blekkhus i stokken, eller sammen med andre – i stillhet eller i samtale – for nettopp å sammen øve seg på å møte det som ennå ikke er erfart. Du
kan gå raskt eller sakte, følge kart eller la omgivelsene og tilfeldig forbipasserende lede deg. Du kan gå deg vill eller bort. Og
glem ikke å menneskebade mens du vandrer mellom verk, monument og bygninger, i parken og i skogsområdet – i idéer, kunstnerskap, utdanningshistorie, akademiske tradisjoner, men også i alle
du møter på din vei. Gjør det å vandre til en hverdagshandling som
tar deg vekk fra hverdagen. Dess mer du gjør deg kjent med steder og verk, dess flere minner og assosiasjoner venter på deg når
du kommer tilbake.

Kamilla Freyr, april 2021

Kamilla Freyr er doktorand i filosofisk estetikk ved Universitetet i
Uppsala, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet –
storbyuniversitetet, samt kunst og formidlingsleder ved Lauvlia –
Theodor Kittelsens kunstnerhjem, Buskerudmuseet.
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1— Line Bøhmer Løkken (f. 1970)
Tigersprang og svalehaleskjøt
(Åkebakke, Adamstuen, Uraksen),
2021
C-print på aluminium

2 — Steinar Haga Kristensen (f. 1980)
The Study, 2020
Uthugget larvikitt
En skulptur som forestiller et kyss mellom
et menneske og en abstrakt form som kan
minne om et menneske, er plassert i skogen
ved Ås gård.
Kysset kan tolkes som et hint til vår
umettelige søken etter kunnskap og viten og
til hvordan vi stadig utforsker det ukjente,
abstrakte og det vi ikke helt forstår. Videre
kan det også åpne opp for refleksjoner over
hvordan vi forvalter dette begjæret. Et kyss
kan være en hilsen og ny start, men også et
tegn på underkastelse eller svik.
Skulpturen er utført i samarbeid med
steinhugger Martin Kuhn.

8 — Marthe Karen Kampen (f. 1986) og
Johannes B. Hansen (f. 1982)
Avbrutte drømmer, 2020

Boksen inneholder i alt 37 tresnitt i ulik størrelse som er montert tett i tett. Tresnittene
er laget i kunstnernes eget verksted parallelt
med arbeidet med den monumentale
fondveggen. Trykkene kan ses som forløpere
til det fragmenterte maleriet på fondveggen.
De malte eikespilene fremstår som strimler
av et tresnitt og blir til en collage av ulike
fortellinger. Motivene er ekspressive og
forestiller ulike menneskeskikkelser. De
kan ses som uavhengige av hverandre eller
tolkes som medlemmer av samme familie.
Samlet reflekterer de rundt vår eksistens
og påminner oss om menneskets rolle på et
sted som har fokus på dyr og dyrevelferd.

22 — Anna Sophie Rodin (f. 1935)
Hvit hest, 1982

30 — Marte Johnslien (f. 1977)
Honningdogg, 2020

Tekstil

Tre, batikk og bladgull på lerret

Limtre og munnblåst farget glass

Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2021.

Flyttet til Campus Ås 2021.

I Marte Johnsliens store, skulpturelle
takinstallasjon ser vi dråpeformede kolber
av farget glass, som likner honningdråper fra
bikubelignende former i taket. Kunstverket
refererer til norrøn mytologi og fortellingen
om verdenstreet Yggdrasil. I sagalitteraturen er det beskrevet at treets honningdogg
gir mat til biene, en oppfatning som var
vanlig før man skjønte at honningen faktisk
ble produsert av biene selv. Honningen
kan tolkes som livseliksir fra treet, som alle
levende vesener får næring av. Metaforen
med at treet renner over av kunnskap og
næring, kan også overføres til NMBU som
et sted for læring, forskning, utvikling og
kunnskap, spesielt for alt som har med miljøvern og dyr å gjøre. Honningdogg gir oss
en påminnelse om naturens tilstedeværelse,
lik ekte kolonier av insekter som av og til
etablerer seg i hus. At biene de senere år er
blitt et symbol på de klimautfordringer verden står overfor, er et annet tankevekkende
aspekt ved kunstverket.

23 — Hanan Benammar (f.1989)
L´arbre à rumeurs, 2021

18 — Portrettsamling av rektorer og
professorer fra Adamstuen (1917–2013)

Sitat på vegg fra performance-serie i 2021.

Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2021.

24 — Skule Waksvik (1927–2018)
Hane, 1961

19 — Line Bøhmer Løkken (f. 1970)
Tigersprang og svalehaleskjøt
(Åkebakke, Adamstuen, Uraksen),
2021

9 — Håkon Bleken (f. 1929)
Tyren , ca. 1988

Bronse
Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2020.

Bronse

I arboretet Nordskogen står en grønnglasert
skulptur som nesten går i ett med omgivelsene, og som kan minne om et skogvesen.
Mortensen har utformet Krukke for skogen
med tanke på at det daglige publikummet
vil være insekter og små dyr som kanskje
vil søke tilflukt i den. Skulpturen ligner på
en hagepeis, og man kan tenke seg at det er
mulig å tilberede mat i den eller bruke den
som varmekilde. Busker, gress og planter
vil over tid omringe skulpturen og gjøre
det menneskeskapte objektet til en del av
skogen. Etter hvert vil det kanskje forsvinne
helt. Kunstverket kan dermed ses som en
evolusjon i revers, plassert i et arboret som
er ment å ta vare på noe for ettertiden.

Et stort draperi skjuler noe som er plassert
på et bord. Formen kan minne om et dyr, men
vi kan ikke være helt sikre, og ved nærmere
ettersyn oppdager vi at det ikke er noe
under duken. Morell er opptatt av magi, illusjonisme og skyggeformer, og de tvetydige
kunstverkene hans er åpne for undring og
ulike tolkninger som gir forskjellige svar.
I dette kunstverket har han latt seg inspirere av et illusjonistisk triks som går ut på å
dekke til en person, for deretter å få denne
til å forsvinne når draperiet fjernes. Tittelen
henviser til en ordløs måte å kommunisere
på ved hjelp av blikk og øyekontakt. Plassert
ved veterinærmiljøene på Campus Ås kan
verket også ta opp i seg diagnostikk og
forskning på sykdomsmekanismer hos dyr.

11 — Fritz Røed (1928–2002)
Veterinær på karneval i Venezia,
ca. 1990

25 — Svein-Tore Kleppan (f. 1953)
To geitekillinger, ca. 1994

Veterinærhøgskolens flytting fra Oslo
til Ås har vært Løkkens fotografiske
prosjekt i perioden 2014–2021. Hun har
fulgt flytteprosessens tre faser, fra det
opprinnelige miljøet på Ås gård, via den
avsluttende virksomheten på Adamstuen
i Oslo, til de første månedene i den nye
Veterinærbygningen på Ås. Hele arbeidet er
utført analogt med film. Tittelen kan leses
som metafor for flytteprosessens ulike
stadier. Et tigersprang er et plutselig dristig
og stort sprang, mens svalehaleskjøt er en
sammenføyningsteknikk som er mye brukt
ved skjøting av tre. Svalehaleformen låser Ås kirke
trestykkene sammen og hindrer dem i å gli
fra hverandre. Motivene viser steder eller
detaljer – en dørhaspe, et par oppblåste
hansker, halm på vei ut av en bygning, en
gruppe studenter. I tillegg til å skildre den
udramatiske hverdagen har Løkken sett
etter de ulike stedenes stemning, egenart og
likheter. I sammenstillingen av fotografiene
vi møter i Veterinærbygningen og på Ås gård,
eksisterer de ulike fasene samtidig og om
hverandre. Sammenblandingen visker ut
tiden, og slik danner bildene en ikke-kronologisk historie som gir rom og muligheter for
både gamle og nye fortellinger.

Glassmaleri
Kunstverket ble overflyttet til Ås i 2020.

Glasert steingods

Video

17 — Frøydis Haavardsholm (1896–1984)
St. Blasius, 1941

C-print på aluminium

10 — Lars Morell (f. 1980)
Silent Codes, 2012

4 — Maren Dagny Juell (f. 1976)
Tutorial#14 The Party, 2021

2

Tresnitt på papir

3 — Bjørn Mortensen (f. 1977)
Krukke for Friluft, 2020

Hanan Benammar utfører performanceserien L´arbre à rumeurs
i Nordskogen, høsten 2021.

1

3

Nordskogen

4
4

Bronse
Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2020.

26 — Aurora Sander
Løsrivelsen, 2020

Rustfritt stål

Et bølgende piknikteppe gir inntrykk av
å sveve lett over bakken, som om det er i
ferd med å bli tatt av vinden. Ved siden av
er en melonskive, en banan og et stykke
ost på vei til å bli fraktet vekk av flittige,
men unaturlig store maur. Hva er det som
egentlig skjer her? Kunstnerne har invitert
oss inn i en leken scenografi, der vi blir
trukket inn i verket som mulige aktører.
Skulpturen går i en humoristisk dialog med
et annet kunstverk på Campus Ås, nemlig
Cooling Bag (Elmgreen & Dragset, 2004),
kjølebagen i sprøytelakkert bronse som står
for seg selv under et tre på Storplenen foran
Tårnbygningen.
Bak navnet Aurora Sander står Ellinor Aurora
Aasgaard (f. 1991) og Bror Sander Berg
Størseth (f. 1987). Tematisk tar kunstverkene
deres utgangspunkt i hverdagslige situasjoner, gjerne med et satirisk og humoristisk
blikk på samtiden.
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Veterinærinstituttet
(The Norwegian
Veterinary Institute)

The Party, 2021

31 — Odd Tandberg (1924–2017)
Fugl, 1981

Formbøyd, sandblåst og lakkert stål

Bronse
Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2020.

Glasset er produsert av Hadeland Glassverk.

P
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3D-printet plastflasker på stålstenger
The Party er et todelt kunstverk. Det
består av en skulptur som er plassert midt
i arboretet Nordskogen, og en ti minutter
lang video. Skulpturens plastobjekter er
ment å likne vanlige drikkeflasker. Selv om
beholderne har lokk, kan de ikke åpnes, og
de er dessuten tomme. Beholderne er laget
av det biologisk nedbrytbare materialet PLA,
et plastmateriale som er laget av fornybare
kilder, og som komposteres over tid i
naturen. Materialet er derfor ikke skadelig
for miljøet, i motsetning til vanlig plast.
Skulpturen vil dermed langsomt brytes ned
og forsvinne.
Verkets andre del er en surrealistisk film
som forestiller en gruppe kvinner på et
Tupperware-party. Varene som skal selges,
likner plastgjenstandene i skulpturen.
Filmen utspiller seg i en tenkt fremtid i
ikke-definerte omgivelser. Kunstverket
undersøker menneskers ubetenksomme
forbruksvaner og det hierarkiske forholdet
mellom mennesker, natur og gjenstander.
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12 — Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974)
Doxa, 2020

47

Tårnbygningen
(The Tower Building)

44

Ullfilt og stål
Al secco, silikatmaling og kritt på vegg

I dialog med arkitekturen og den markante
trappen har kunstnerne laget et integrert
kunstverk med utgangspunkt i fragmenterte
tresnitt som er malt direkte på eikespilene.
Resultatet er et fargesterkt og energisk
maleri med et mylder av informasjon. Vi kan
også ane konturene av et menneskeansikt.
Tittelen viser til en omsorgsperson, men
også til planeten, vår felles moder jord,
og til uroen over at noe uventet kan skje.
Veterinærinstituttet har ansvaret for beredskap og kunnskap til å avverge helsetrusler
mot fisk, dyr og mennesker, og håndterer
gjennom sitt arbeid menneskets uro.
Samtidig viser tittelen til en erfaring
forskning og kunst deler: at utfallet kan
bli annerledes enn man hadde tenkt.
Kunstnerne assosierer til eget arbeid, der et
kunstverks utvikling kan ta nye og uventede
retninger og by på motstand.
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6 — Anders Smebye (f. 1975)
ExSitu, 2020

Akrylmaling på eikespiler

57 — 60
Sørhellinga

Bronse

7 — Marthe Karen Kampen (f. 1986) og
Johannes B. Hansen (f. 1982)
Troubled Mother with Unexpected
Dreams, 2020

Smia

Tivoli

5 — Merete Sejersted Bødtker (f. 1956)
Kalven Nina, 1989

Kunstneren har inntatt rommet med et
monumentalt veggmaleri og fire hengende
skulpturer. Maleriet er utført på stedet, malt
rett på tørr vegg med maling vått i vått og
konturlinjer av kritt. Skulpturene er laget
av farget ullfilt som er limt på og sydd fast i
utskårne og håndbøyde stålplater. Formene
er basert på hjerneskanninger fra våre fire
største rovdyr: ulv, jerv, bjørn og gaupe.
Veggmaleriet kartlegger de forhistoriske
vannveiene i Ås og omegn.
Tittelen betyr utenfor-sted og refererer
til den konserverende prosessen som skal
beskytte utrydningstruede arter utenfor
deres naturlige habitat. Kunstverket tar
for seg tanker om kulturell representasjon,
utenforskap og økologisk ubalanse, og
danner en forbindelseslinje til Wanthiangs
maleri i Veterinærbygningen. Der hun viser
oss en oversvømmelse i hjemlandet Thailand,
har Smebye tegnet opp vannveier fra sine
hjemtrakter på Ås.

32 — Grethe Sørensen,
Dyreriket & Havet, 2016
33 — Løvaas & Wagle,
Elvesandjeger & Klippeblåvinge, 2016
34 — Hanne Friis,
Shades of Rubia Tinctorum, 2016
35 — Hege Dons Samset,
A New Beginning – Wisdom of the
North […], 2016
36 — Marte Aas, Still Life #1–#9, 2016
37 — Hanne Tyrmi, Frøfortellinger,
2016
38 — Snublestein, Isack Glick
(1915–1943), nedlagt 2018
39 — Inngansportalen Urbygningen–
Georg Andreas Heggelund (1860–1916)
40 — Elmgreen & Dragset,
Cooling Bag, 2005
41 — Christian Magnus Falsen
(1782–1830), reist 1864
42 — Christian Wriedt (1883–1929),
reist 1954
43 — Skule Waksvik, Husdyrgruppe,
1965
44 — Johan Lindequist (1823–1898),
reist 1966
45 — Harald Skjervold (1917–1995),
reist 1996

Jordfagbygningen
Uraksen
(The Clock Axis)

32 — 37

Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2020.

Skulpturen er et utlån med støtte fra
Multiconsult, Fabel Arkitekter, Henning
Larsen, Erichsen & Horgen og Link Landskap,
til åpningen av Veterinærbyggene i 2021.

45

13 — Statsråd Håkon Five
(1880–1944) og veterinærdirektør
Niels Thorshaug (1875–1942)
Utført av Arne Durban, 1956
Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2020.

14 — Apichaya Wanthiang (f. 1987)
Everything Flows, 2020
Akrylmaling på MDF-plater
Kunstneren inntar rommets tre vegger
med et monumentalt maleri. På gulvet står
tremøblet The Loop. Det åpne rommet går i
dialog med arkitekturen innover i bygningen
og med utsikten over parken. Kunstverket er
synlig fra utsiden, akkurat som veggmaleriet
til Smebye på Veterinærinstituttet, og begge
verkene deler de tematiske berøringspunktene vann og økologi. De landskapslignende
formene i maleriet er arbeidet frem vått i
vått på liggende plater til en organisk og
flytende helhet. De to benkene bukter seg
gjentakende rundt bordet som ringer i vann.
Bakgrunnen for kunstverket er kunstnerens opplevelse av familiens oversvømte
risåkrer i hjemlandet Thailand, en erfaring
hun stadig bruker som utgangspunkt i sin
kunst. Maleriet er en personlig refleksjon
over et alvorlig tema: lokale konsekvenser
av klimaendringer og verdenssamfunnets
ansvar for og håndtering av naturkatastrofer.
The Loop er laget i samarbeid med arkitekt
Cristian Stefanescu.

Aud Max
Studentsamfunnet

46
27 — Daniel Dewar (f. 1976) og
Grégory Gicquel (f. 1975)
The Waste, 2020

Eik, bjørk og poppel skåret ut med motorsag
De to skulpturene av eik forestiller en
utstrakt venstrehånd som åpent og søkende
strekker seg mot himmelen, og en knyttet
høyrehånd som mer målrettet og bestemt
griper etter noe. Hendene er plassert delvis
med ryggen mot hverandre, men likevel
henvendt til landskapet og området rundt.
Skulpturene er formet av en motorsag og har
et rått og direkte uttrykk. I tillegg til de to
store hendene er fire mindre hender av bjørk
og poppel fra serien En av dem plassert
rundt om i parken. Disse er ment å brytes
ned og bli til insekthoteller.
Begrepet ‘doxa’ kommer fra gresk og betyr
«antagelse» eller «tro». Det kan romme
subjektiv overbevisning som motsetning
til sikker viten, og kan forstås som tanker,
verdier og vaner som deles av bestemte
grupper av mennesker.

Meierimuseet

Skogsdammen

P

61 — 63
64

Uthugget portugisisk marmor (Rosa Aurora)

15 — Skule Waksvik (1927–2018)
Okse, 1985
Bronse
Tilhører NMBU, Veterinærhøgskolens
samling. Flyttet til Campus Ås 2021.

16 — Elise Storsveen (f. 1969) og
Jon Gundersen (f. 1942)
Søkte en kilde og fant et hav, 2020
Pigmentert terrazzo
Assemblage
Kunstverket omfatter to arbeider, det
store gulvverket In Situ i inngangssonen
og ti vitriner som er montert på veggene
oppover i etasjene. På bakkenivå fremstår
gulvmotivet mer abstrakt og ornamentalt;
her fremheves fargene, formene og selve
terrazzoen. Fra de øvre etasjene ser vi at In
Situ forestiller en sammenstilling av skjelettene til de mytologiske hestene Pegasus,
Sleipner og Enhjørning. Motivet er inspirert
av skjematiske fremstillinger av dyreanatomi
som tradisjonelt blir brukt i undervisning,
helleristninger, hulemalerier og Nazcalinjene
i Peru.

Begrepet «in situ» har ulike betydninger alt
etter bruksområdet. I arkeologien brukes
det om gjenstander som ikke er blitt flyttet
på. Hver vitrine har en latinsk tittel som viser
til innholdet. Sett fra høyre langs gulvet i
første etasje henger Simia, Cetacea, Castor,
Ovibos, Trichobezoar og Rangifer. Oppover
veggen henger Bos, Pulmones, Pelvis og
Canis. Vitrinene inneholder skjeletter,
fotografier, håndskrevne lapper og annet
materiale som kunstnerne har hentet fra
Veterinærhøgskolens tidligere lokaler på
Adamstuen i Oslo.

20 — Sandra Mujinga (f. 1989)
Humans, On the Other Hand, Lied
Easily and Often (2), 2016
Inkjet-print, diptykon
De to fotografiene viser et nærportrett
av en gorilla som Mujinga tok under et
besøk i Virunga nasjonalpark i Kongo.
Parken tar vare på og beskytter de sterkt
utrydningstruede gorillaene, siden de
naturlige leveområdene har blitt ødelagt og
dyrene blir jaktet på i dag. Verkets tittel er
første setning i romanen Dawn, fra science
fiction-trilogien Lilith’s Brood (1987) av den
amerikanske forfatteren Octavia E. Butler.
Fotografiene har reflekterende glass, slik at
vi ser vårt eget speilbilde når vi står foran
dem. Valget er bevisst fra kunstnerens side
– vi blir en del av verket og er ikke lenger bare
betraktere. Rollen blir snudd om: Gorillaen
ser på oss, og vi ser både den og oss selv.
Plasseringen ved biblioteket forsterker
verkets innhold. Et bibliotek tar vare på og
organiserer vår felles hukommelse – vår
kunnskap og historie – mens kunsten gjerne
stiller spørsmål rundt vårt speilbilde og hva
vi speiler oss i.

21 — Lotte Konow Lund (f. 1967)
Fôr, 2020

The Waste er hugget i rosa marmor, en bergart som var populær i europeiske baderom
gjennom 1980-årene. Teknikken kunstnerne
har brukt, kalles non finito og betyr «uferdig». Vi ser underkroppen til et menneske
som stikker ut ved siden av en vask; resten av
kroppen er skjult inne i steinen. Skulpturen er
tvetydig i motiv og utførelse.
Verket er plassert mellom Ås kirke og
Veterinærbygningen og gir assosiasjoner
til liv og dødelighet samt menneskets
forfengelighet og avfall. Selv om kunstnerne
jobber i et figurativt formspråk og med
tradisjonelle teknikker og materialer, kan
skulpturene oppfattes som både fremmede
og «upassende» i den forstand at noe ikke
helt stemmer.
Daniel Dewar og Grégory Gicquel er en
engelsk-fransk duo som har jobbet sammen
i flere år.

28 — Siri Bjerke (f. 1957)
Des fleurs V, 2021
Tyrkisk basalt
Gave fra Multiconsult, Fabel Arkitekter,
Henning Larsen, Erichsen & Horgen, Link
Landskap, Nosyko og Metier OEC, til åpningen av Veterinærbyggene i 2021.

Silikatmaling på betong
Det monumentale veggmaleriet er utført
direkte på betongen for å fremheve
betongens kvalitet og innlemme verket i
arkitekturen. Penselstrøk og overflatens
vibrerende fargespill kommer først til syne
når vi nærmer oss kunstverket i enden av
den 60 meter lange korridoren som leder
til morfologisk avdeling. Mønsteret av
kvadrater og rektangler utgjør til sammen
et abstrakt bilde som kan fremstå både som
gress og åkerlapper. Tittelen Fôr kan forstås
konkret som dyrenes mat og i overført betydning som nødvendig mental føde for oss
mennesker. Fargene er en referanse til landskapet rundt Ås, men viser også til maten
veterinærstudentene vil finne igjen i dyrenes
magesekk ved dissekering i anatomisalen.
Verket er en påminnelse om kretsløpet, der
innholdet i magesekken blir til gjødsel på
jordene, deretter til grønne spirer og gule
åkrer før det igjen blir til dyrefôr.
Kunstverket er utført med bistand fra
kunstner Ane Landfald.

29 — Kathrin Schlegel (f. 1977)
Feeding from the Tree of Knowledge,
2020
Støpt, patinert bronse og betong
Den tyske kunstneren Kathrin Schlegel
plukket en bit lav fra det gamle tuntreet
på campus – plantet i 1864 som symbol på
grunnleggelsen av Landbrukshøgskolen
på Ås – og brukte den som utgangspunkt
for skulpturens form. Ved å være en ørliten
del av noe som har stått og vokst på stedet
i over 150 år, blir skulpturen et symbol
på overlevering av gammel kunnskap til
det nye campus og inspirerer til videre
kunnskapsutvikling.
Lav er også en biologisk indikator på hvordan mennesket behandler naturen og miljøet,
og slik står skulpturen i direkte sammenheng
med en del av den faglige aktiviteten ved
NMBU. Kunstverket rommer i tillegg utallige
kulturhistoriske referanser, både til bibelske
fortellinger og til norrøn mytologi.

46 — Bastian Larsen (1856–1919),
reist 2004
47 — Jacob Sverdrup (1775–1841),
reist 1925
48 — Carl Fredrik Koller (1827–1897),
reist 1909
49 — Johan Leuthäuser Hirsch
(1843–1923), reist 1930
50 — Fredrik August Dahl (1818–1890),
reist 1892
51 — Abel Oscar Bergström (1834–1920),
reist 1923
52 — Inge Pedersen, Herbariet, 2002
53 — Tone Saastad, Møte, 2002
54 — Lars Widenfalk,
Intet nytt under solen, 2002
55 — Fredrik Raddum, Custom Made
Tree Trunk, 2009
56 — Boge Berg, «Frøya», en
fruktbarhetsgudinne, 1982
57 — Per Kleiva, Uten tittel, 1982
58 — Michael O´Donnell,
Light Light Pool, 2009
59 — Dyveke Sanne, Værfanger, 2009
60 — Carin & Erik Wessel, LED GESSO,
2009
61 — Inger Sitter, Uten tittel, 1970
62 — Aase Texmon Rygh, Folkedans,
1970
63 — Gunnar S. Gundersen,
Uten tittel, 1970
64 — Carl Nesjar, Helårsfontene, 1971

Verk innendørs
Verk utendørs
Monumenter

