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Tekst av  Kjetil Røed

Mot naturen

Adrian Bugges fotografier handler om 
hvordan menneskelige inngrep forandrer 
naturen – og vårt blikk på den.

Bildene som er med på Høstutstillingen, 
er en serie (Konstruert natur, 2016). 
Kunne du fortelle litt om den?

– Det er snakk om ulike landskapsbilder, 
med menneskelige inngrep i naturen som 
tema. Jeg beveger meg fra storskala, som 
gruve landskap, til mindre topografier. De tre 
fotografiene som er med på Høstutstillingen, 
er landskapsbilder midt imellom.

Hvor lenge har du holdt på med slike 
motiver?

– Jeg har jobbet med dette lenge og hadde 
et bilde med på Høstutstillingen allerede i 
2008. Motivet var hentet fra byen, faktisk, 
og det er noe av poenget med serien, altså 
at alt ikke nødvendigvis må være fra de dype 
skoger.

Så, det er selve inngrepet i naturen som er 
rotasjonspunktet for alle bildene i denne 
serien, uansett skala. Hvorfor er du så 
opptatt av menneskelige intervensjoner?

– Inngrepet gjør naturen interessant. Det skal 
ikke være for pent – det vakre eller idylliske i 
seg selv blir fort kjedelig. En klisje, nærmest. 
Naturen trenger på et vis «ødeleggelse» for å 
bli spennende å se på.

Artig tanke! Det er jo veldig interessante 
bilder av naturen siden de blir ambiva-
lente. De fleste har jo et bilde av naturen 
som kaotiske eller utenfor vår kontroll 
eller noe pent og idyllisk vi kan dra til for 
rekreasjon. Her er det noe mer uavklart?

– Det er et slags tvisyn, om du vil, da naturen 
hverken kan kategoriseres som det ene eller 
det andre – som bare menneskeskapt eller 
naturlig. Det er noe hybrid, noe midt imellom, 
en uavsluttet prosess.

Hva tenker du bildene kan bidra til i vårt 
blikk på naturen?

– Om du ser på bildet av tjernet som er tappet 
for vann (Tappet skogstjern, Oslo), skjer det 

jo noe interessant når vannet fylles på igjen 
for å «fikse» på naturen, så og si. Det blir en 
konstruksjon, selv om det skulle se helt likt 
ut. Så jeg ønsker vel at de som ser kan ta med 
seg en porsjon skepsis til blikket på naturen. 
At dens «naturlighet» i en eller annen form er 
berørt av menneskehender, uansett hvor for-
førende idyllen måtte være. Om du ikke visste 
at dette tjernet var tømt da påfyllet kom, vil du 
jo aldri kunne se at det har vært menneskelig 
intervensjon her.

Du tenker på at vi har beveget 
oss over i den såkalt antropocene 
(menneskeskapte) geologiske epoken 
hvor knapt noe natur er uberørt av 
menneskehender?

– Det er riktig. Men også i mindre skala kunne 
vi tenke på tjernet vi snakket om, før det var 
tømt. Da ville du nok tenke på dette som et 
naturlandskap. Men også da, før det ble tømt, 
var det et resultat av oppdemning. Spørsmålet 
er om det i det hele tatt finnes noen naturlig 
natur, siden mennesker alltid har designet 
landskapet rundt seg og effekten av dette er 
uoverskuelig. Men, selvfølgelig, disse effek-
tene er mye i større i dag, med klimaendringer.

Er det en økologisk bevissthet som er 
målet for bildene? 

– Det er en del av det, men dette er ingen 
miljøaktivisme for min del. Jeg vil at det skal 
være åpent, ikke underordnet noen miljøpo-
litisk agenda. For meg er bevisstheten rundt 
landskapets naturlighet i seg selv en verdi.

Hva tenker du på da?

– For eksempel at det skapes et slags grafisk 
uttrykk, en form for landskapsdesign når 
vannet fjernes, som gjør at inngrepet kan 
betraktes som noe mer enn voldelig. Det er en 
form for skjønnhet her, noe stilig. Det er også 
verdt å legge merke til.

Kunne vi ikke også si at bildene dine 
inngår i en bruk av naturen som speil-
bilde av nasjonal identitet? Jeg tenker 

Foto: Vegard Kleven.
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Tekst av  Mona Gjessing

En semi-nomadisk impuls

Jeg er opptatt av å fange det som ikke 
er konstant, sier Line Solberg Dolmen. 
Hun debuterer på årets utgave av 
Høstutstillingen med to arbeider i 
håndapplikert tekstil.

Debutarbeidet a pale recognition 
(afternoon slumber) og a safe drive 
through outskirts inngår i serien Field 
Trip (2017). Hva slags prosjekt er dette?

– Det er en serie jeg begynte med i vår som 
et avbrekk i arbeidet frem mot separatutstil-
lingen min i Norske Tekstilkunstneres (NTK) 
visningsrom, SOFT galleri, i november. 
Utgangspunktet var at jeg begynte å tegne, 
og det er det ikke så ofte jeg gjør lenger, 
men det var fint å arbeide mer impulsivt enn 
det jeg gjør når jeg jobber med tekstil. Etter 
hvert begynte jeg å overføre linjene til tekstil 
og flettet sammen det som går fort og det 
som går sakte. Det er en utferdstrang i de to 
arbeidene jeg stiller ut, og mye av det jeg lager 
handler om nettopp forflytting eller tilknyt-
ning til sted. Hva tittelen Field Trip angår, så 
tenkte jeg på en slags feltundersøkelse med 
mulighet for å gjøre oppdagelser. Også på 
mikronivå. Begge titlene kom intuitivt og var 
egentlig bare arbeidstitler.

Hva betyr det å reise for deg?

– Det er på reiser «alt» skjer. Ikke nødvendig-
vis lange reiser, men bare det å flytte seg noen 
meter gir et nytt perspektiv. Da jeg var elleve 
år, flyttet jeg med familien til Kenya og bodde 
der i to år. Dette oppholdet, med gjentatte 
besøk hos masaiene, preger meg fremdeles. 
I dette tidsrommet ble jeg introdusert for den 
østafrikanske kangaen, et tøystykke som fin-
nes i mange forskjellige kulturer og som kan 
brukes til nærmest alt. Her på atelieret har jeg 
et illustrert hefte om kangaens forskjellige 
bruksområder som jeg kjøpte i Kenya, og 
dette er en slags referanselitteratur for meg.
Jeg var også interessert i orientering da jeg var 
yngre og har stor respekt for den kunnskapen 
som skal til for å tegne kart. Arbeidet a safe 
drive through outskirts er for eksempel jobbet 
frem på en skotskrutet voksduk, som jo også 
er et slags rutenett.

Du har kanskje skotske aner?

– Haha, nei, men rutenettet er jo et veldig 
godt utgangspunkt for en komposisjon. Det 
som er interessant er at masaiene bruker 
en del av disse skotskrutete stoffene i sine 
klesdrakter. Kanskje er også det noe av 
grunnen til at jeg er glad i dette mønsteret. 
Det tar ofte litt tid å komme til forståelse av 
hvor man får sin orientering fra, men muligens 
har jeg det derfra.

Tidlig i ditt utdanningsløp tok du 
svennebrev i kjole- og draktsøm. Senere 
har du tatt en master ved Kunsthøg-
skolen i Oslo (KHiO). Hvordan vil du 
beskrive sammenføyningen av disse to 
utdanningsretningene?

– Det skjedde selvsagt mye i årene mellom 
20 og 34, så det føles som to forskjellige 
verdener. På den annen side ble de to løpene 
flettet sammen igjen da jeg begynte på 
tekstillinjen ved KHiO, og jeg synes jeg stadig 
erfarer at utvikling er noe som beveger seg 
i sirkler heller enn i linjer. Jeg er veldig glad 
i å sitte og sy for hånd, og i den tidkrevende 
prosessen fristilles også tanken. Planlegging 
av fremtidige prosjekter skjer gjerne her.
Jeg jobbet forøvrig med både patchwork og 
quilting i mitt masterprosjekt, og noe av det 
som fascinerer meg med denne aktiviteten, 
er de lange tradisjonene og nyttiggjøringen 
av brukte tekstiler som bærer med seg sine 
egne historier. Tidligere lagde kvinner svære 
tepper sammen, og det var en form for 
aktiv kunnskapsutveksling, både faglig og 
antakeligvis også politisk. Det interessante 
er at slike kvinnefora i dag florerer på nettet 
og at utvekslingen rundt håndverket har 
antatt nye former, for eksempel via blogger og 
YouTube-kanaler.

på nasjonalromantikken og hvordan den 
var et uttrykk – ikke så mye for hvordan 
den faktisk så ut, men hvordan vi ville 
den skulle se ut – og en slags justering 
av forholdet mellom det norske som 
fantasi og det reelle landskapet.

– Absolutt. Jeg tenker noen ganger at land-
skapsdesign i nasjonalromantikken, som en 
form for ønskeoppfyllelse, er en god modell 
for billedkunst generelt – at man lager bilder 
av noe annet enn det som faktisk finnes, som 
en slags forbedring av verden ut fra egne 
fantasiliv.

Spørsmålet er om det finnes uberørt 
natur i det hele tatt, kanskje?

– Det kan du si. Bare det å ta et bilde av 
naturen er et inngrep. Kanskje til og med å se 
på den, siden din synsvinkel – uansett om du 
har et kamera foran deg eller ikke – gir oss 
et utsnitt av naturen, som utelukker noe som 
ikke rammes inn av synsvinkelen.

Hvordan tenker du deg prosjektet 
videre?

– Jeg vil i hvert fall fortette å utforske balan-
sen mellom det naturlige og det konstruerte. 
Det kan godt hende at jeg går mer i retning av 
motiver hvor intervensjonen ikke er så tydelig, 
kanskje også fordi den ødelagte idyllen ligger 
på et annet plan når vi tenker på intervensjo-
ner i form av generelle klimaendringer.

Har du noen andre planer for utstillings-
virksomhet når det gjelder dette 
prosjektet?

– Ja visst. Jeg skal jeg ha en separatutstilling 
på Galleri BOA i Oslo neste år hvor jeg vil 
fordype meg mer i dette landskapet, både 
bredt og i detalj.
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