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Dennemonumentale installasjonenbestår av
fotografier og objekter.Fotografiene er samlet
fra diverse etnografiske arkiver, og objektene
somer plassert over dem, beskrives som
«skulpturelle gjenstander, smykker,masker,
talismaner og seremonielle objekter».

Rent fysisk etablererdenne sammenstillingen
av foto og objekter enkontrast i dimensjoner.
Fotografiene er fremkalt i nyanser av sort, grått
og brunt. Ingen er fargefotografier. Gjenstan-
dene er det imidlertid helt umulig å beskrive
som like, verken i farge eller form.Avlange,
runde, abstrakte, figurative, helsvarte eller
fargesprakende er objektene alt annet enn
uniforme.Materialbrukenkanbetegnes som
relatert til naturen,menden er tilsvarende
allsidig: tre, dyreskinn,metall, horn, fjær og
perler.
Ogdet finnes en annenkontrast her:

Objektene er skapt av enmengde forskjellige
individer, fra forskjellige folkegrupper og til
vidt forskjellige formål. Likevel lar de seg alle
kategorisere somsåkalt etnografiske fotografier.
Historien til denne typen fotografier er
sammensatt,men åbruke fotografi for å gå inn
fra et sted i verden og enkultur til et helt annet
sted i verden oghelt andre kulturer, for liksomå
«fange essensen»eller dokumentere
menneskene, har vist seg å være problematisk.

Det er i det hele tatt vanskelig å la et enkelt
fotografi eller enhastig dokumentasjon av
overflate bli representative bilder av enkultur
man selv ikke er endel av, og sommankanskje
ikkehar hatt nok tid til å sette seg inn i. De beste
portrettørene i kunstenhar alltid hatt en inn-
sikt og forståelse for den eller demde skal
portrettere. Fotografiene somher har fungert
som forelegg for vegginstallasjonen, oppgis å

være tattmellom1935 og1941, en periode da
Italia okkuperte kunstnerens hjemlandEtiopia,
og de er i all hovedsak tatt av europeere. Det er
ytterst tvilsomthvorvidt disse har satt seg inn i
mangfoldet i kulturen og de enkelte individene
deher har avbildet.

Menher, i sin nyekontekst, er de ikke lenger
fargeløse og grå. Sammenstillingen av objek-
tene får fremdybde, får de avfotograferte til å
bykse frem fra sitt egetmotiv og sin egen fortid.
Plutselig er de i rommet, levendegjort av de
forskjellige og ledsagende objektene.De står
sterkt samlet og forbundet,men settes dessuten
i sammenhengmed et rikt kulturmangfold.
Langt borte fra etnografiske forenklinger og
forflatende stereotypier.
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KUNSTEN Å SE

Gamle fotografier frakolonitiden
fårnytt liv avdisseobjektene

«Men her, i sin nye
kontekst, er de ikke
lenger fargeløse og grå.»
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FutureGenerationArt Prize 2021

TEKST:
Gustav
Borgersen,
kunsthistoriker
og kritiker

HVOROGNÅR:Vises på utstillingen
«YourGazeMakesMe»mellom19. november
og18. desember, Trøndelag Senter for
Samtidskunst, Fjordgata11, Trondheim.

KUNSTNER:WendimagegnBelete (f. 1986).

TIDLIGEREVERKER:WendimagegnBelete er
utdannet vedKunstakademiet i Tromsø og ved
Alle School of FineArt andDesign vedAddis
AbabaUniversity, Etiopia.Han arbeidermed en
rekkematerialer, somarkivfoto, video, tekst,
funnematerialer ogmaleri. Belete jobber og bor
både iNorge og Etiopia, og verkenehans tema-
tiserer ofte hans etiopiske arv. Sentralt står
utforskningen avhistorie,minnets betydning
ogkolonialistiske problemstillinger.
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OM VERKET

«YourGazeMakeMe»
Installasjon av arkivfoto

og objekter (2021)




