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LENE BAADSVIG ØRMEN – SUBTERRANEA
25.05.- 07.07.2019

I kjernen av Lene Baadsvig Ørmens kunstnerskap finnes det en grunnleggende fasinasjon for hva vi 
mennesker tenker, sanser og føler i møte med skulpturer og fremmedartet form. Arbeidene kretser ofte 
omkring antropologi og vår trang til å forstå både egne omgivelser og hverandre. 

I denne utstillingen blir vi møtt av tre ulike arbeider. I første etasje finner du en serie med verk som beveger 
seg mellom todimensjonale relieffer og tredimensjonale skulpturer. Definisjonen av tittelen Subterranea, 
kan best oversettes til norsk som noe underjordisk eller en undergrunn. Den kan også henvise til både 
menneskeskapte og naturlige strukturer under bakken, eller aktiviteter og miljøer som foregår i det 
skjulte. Verkene balanserer mellom det abstrakte og figurative, der de ulike formene manifesterer seg 
som forskjellige dyr ved nærmere ettersyn. Tradisjonelt sett, innebærer sandstøp av bronseskulptur en 
møysommelig og kontrollert prosess, der formen som avstøpes bestemmes på forhånd. Ørmen derimot, 
støper bronseskulpturene i sitt eget verksted og har utviklet en egen metode hvor hun vektlegger en 
intuitiv fremgangsmåte med materialet. Flere av skulpturene er utstilt stående oppreist ved hjelp av 
abstrakt konstruerte rørsystemer. De er plassert rundt i et landskap av rå betongfliser, et grep som gir 
assosiasjoner til brutalismens ærlige materialbruk. 

Ute i parken møter vi skulpturen (W)hole bestående av to ulike objekter som på hvert sitt vis referer til et 
paradoks; tallet null som en symbolsk representasjon for ingenting og inuittenes brille mot snøblindhet, 
som samtidig snevrer inn fokuspunktet for synet for å kunne se lenger. Objektene er festet til et kulelager 
slik at de kan vende seg etter vinden. Den retrofuturistiske skulpturen ser ut til å være tatt ut av en 
gammel science fiction film som skildrer en tenkt fremtid, lik en værhane som forsøker å vise vindens 
retning. 

I andre etasje vises verket Beat; en sveiset stålkonstruksjon som bærer en falkonerhanske. Et av 
utgangspunktene til arbeidene i utstillingen er Falkonering som allegori, inspirert av T.H. Whites bok 
The Goshawk. Falkonering er en tradisjonell jaktform, hvor et menneske og en rovfugl samarbeider for 
å fange småvilt. Boken demonstrerer et komplekst forhold hvor makt, kontroll og gjensidig avhengighet 
utspiller seg. Whites økende desperasjon intensiveres etter gjentatte nederlag i temmingsprosessen, 
og skillet mellom fantasi og virkelighet blir gradvis utvisket etterhvert som hønsehauken opptrer mer 
og mer menneskelig i Whites subjektive realitet. Utstillingen som helhet kretser omkring det komplekse 
forholdet mellom menneske og natur, det primitive og det siviliserte og det rasjonelle og det irrasjonelle. 
For noen er det nærmest som en form for eskapisme å betrakte Lars Monsen trygt fra sofaen, mens 
det i virkeligheten ikke er mange av oss som ville ha overlevd lenge alene i naturen. Ikke fordi naturen 
er så ekstremt brutal, men fordi mennesket som er oppvokst i en urban sivilisasjon er oppdratt til å 
være avhengig av teknologi. Vi blir derfor stående og betrakte naturen fra avstand, vel vitende om at vi 
egentlig er en del av den. 

Lene Baadsvig Ørmen (f. 1984) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (BA), Estonian Academy of the 
Arts (Erasmus) og Kunstakademiet i Oslo (MA). Etter endt utdanning i 2013 har hun hatt solo utstillinger 
ved Gallery Augusta, i Helsinki (2017), Kunstnerforbundet (2016), UKS (2015), Kunsthall Stavanger 
(2015) og Another Space (2014) i København. Hun har også deltatt i gruppeutstillinger ved blant annet 
Akershus Kunstsenter (2018), Galereie Mikael Andersen, i København (2017), Kunsthall Oslo (2017), 
Viborg Kunsthall i Danmark (2017), Tegnebiennalen ved Tegnerforbundet (2016) og Autocenter i Berlin. 
Hun har hatt opphold ved Residency Unlimited i New York (2015) og HIAP i Helsinki (2016). I sommer 
deltar hun også i Fiskars Village Biennale i Finland.

Lene Baadsvig Ørmens utstilling er støttet av Kulturrådet, Oslo kommune, Norske Billedkunstnere og 
Regionale prosjektmidler for visuell kunst.


