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Prosessrapport

Untitled (Parallell tid)



Valg av tema
I fordypningsoppgaven min har jeg valgt å jobbe med appropriasjon.
Problemstillingen min i denne oppgaven var å lage et kunstverk som
omfatter appropriasjon. I store norske leksikon står det at “Appropriasjon er
en kunstnerisk praksis som går ut på at en kunstner med bevisst vilje og
intensjon låner og bruker ideer og motiver eller teknikker, materialer og
formspråk fra en ekstern kilde (fotografi, still-foto, tegning, maleri, grafikk,
skulptur, reklame, artefakter, symboler eller et utsnitt fra en avis, film,
video), og behandler dette som råmateriale i eget kunstverk, slik at lån og
praksis blir tydeliggjort.” Jeg har laget et kunstverk som er basert på
nettopp dette.

Hip hop sin bruk av sampling av andres musikk, for å skape ny musikk er
også appropriasjon. Hip hop har alltid interessert meg og faren min som er
kunstner, snakker mye om forskjellig kunst som kan defineres som
appropriasjon . Dette hadde jeg lyst til å koble sammen og jeg synes det er
morsomt å se hva som skjer når man vrir på kontekst.

Prosjektbeskrivelse
Jeg har tatt utgangspunkt i en konkret klokke. Menneske ordner verden
med blant annet at klokken og timene definerer tiden. Vi har laget et felles
punkt i tilværelsen, med å forholde oss til klokken. I mitt arbeid har jeg gjort
en forskyvning av urskiven på en klokke. Dette utfordrer vår trygghet, med
tanke på at tid er noe felles som ordner vår virkelighet. Det er som man blir
svimmel når man ser på en urskive som ikke viser tallene slik vi er vant til.
Vår virkelighetsforståelse blir utfordret fordi noe fast er forskjøvet.
Det roter til ideen om at tid er et fast punkt. Jeg har satt tittelen på urskiven
med stempel slik at det definerer retningen på urverket. Stempelet er en
human touch og gir den lille unøyaktigheten som viser en menneskelig
følsomhet og dimensjon.

https://snl.no/praksis
https://snl.no/intensjon
https://snl.no/ekstern
https://snl.no/kilde_-_opphav
https://snl.no/fotografi
https://snl.no/still
https://snl.no/tegning
https://snl.no/maleri
https://snl.no/grafikk
https://snl.no/skulptur
https://snl.no/reklame
https://snl.no/artefakt
https://snl.no/symbol
https://snl.no/avis
https://snl.no/film
https://snl.no/videokunst


Bakgrunn
Kunsthistorien er full av arbeider som omhandler tid og klokker. Jeg henter
frem to som kan være direkte referanse til verket jeg har laget.

Felix Gonzalez-Torres - “Untitled”(Perfect Lovers) 1991

Verket “Untitled”(Perfect Lovers) av Felix Gonzalez –Torres er to identiske
klokker som  er batteridrevet. De går samme tid men etter hvert vil de vil de
gå ut av sync eller stoppe helt. Tid var noe som skremte han og dette
verket var ikke enkelt for han å fullføre. Verket ble laget rett etter at
partneren hans ble diagnostisert med aids.

Alicja Kwade “Against the Run”

Dette er en frittstående klokke hvor urskiven og urverket roterer mot solen.
Det ser alltid ut som sekundviseren står rett opp. Den forteller korrekt tid
men allikevel forvirrer.



Arbeidsprosess
Jeg fikk ideen om dette kunstverket da jeg for lættis
skjøv på klokken som henger på veggen på
kjøkkenet hjemme hos oss på Nordstrand. Jeg vred
klokken 90 grader og lot den stå der veldig lenge.
Jeg tenkte ikke så mye på det, men synes bare det
var en morsom ide.
Jeg forsøkte etter en stund å stille viserne så den
skulle vise riktig tid, mens klokken var vridd. Det gikk
ikke. Urverket må stå riktig- fordi det forholder seg til
vertikaler. 12 i urverket må stå opp for da er begge
viserne rett opp.

Urverket må separeres fra urskiven for å få det til. Det
først jeg gjorde var å kjøpe en ny klokke på Clas Ohlson
til oppgaven. Jeg forsøkte først å printe en urskive jeg fant
på nettet og se hvordan det ville se ut om jeg brukte den.
Oppløsningen var ikke noe særlig bra på den, og jeg fant
ingen andre på nettet som jeg likte. Da begynte jeg å lage

min egen, med hjelp av faren min. Urskiven ble lagd
med Photoshop.
Etter at den ble printet,  stemplet jeg den med
tittelen på verket.
Så klippet jeg rundt den og åpnet klokken for å
plassere den nye skiven.
Til slutt satt jeg klokken sammen igjen med den nye
skiven vridd 90 grader.



Etterord
Alt i alt har jeg hatt det veldig gøy med oppgaven. Jeg har lært mye nytt.
Hvis jeg hadde gjort oppgaven på nytt hadde jeg brukt tiden min på en
smartere måte. Jeg har fått mye hjelp fra foreldrene mine, lærere og venner
fra skolen.

Kilder:

https://snl.no/appropriasjon#:~:text=Appropriasjon%20er%20en%20kunstn

erisk%20praksis,utsnitt%20fra%20en%20avis%2C%20film%2C

Video av Alicja Kwade “Against the Run:”

https://www.youtube.com/watch?v=7xfvPqTDOXo&ab_channel=MITListVis
ualArtsCenter

https://www.youtube.com/watch?v=7xfvPqTDOXo&ab_channel=MITListVisualArtsCenter
https://www.youtube.com/watch?v=7xfvPqTDOXo&ab_channel=MITListVisualArtsCenter

