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HJEMLØSE GJENSTANDER
13. mars - 18. april 2021

Lørdag 13. mars har vi gleden av å åpne utstillingen “Hjemløse gjenstander” av den
Trondheims-baserte kunstnergruppen Moderne Ruiner ved Trøndelag senter for samtidskunst.

Foto: Moderne Ruiner

I utstillingen “Hjemløse gjenstander” viser kunstnertrioen Moderne Ruiner en
totalinstallasjon med 3D-animasjon, detaljerte arkitektoniske modeller, tablåer og skulpturelle
objekter.. Motivene er hentet fra steder i forfall, forlatte hus, fabrikker og andre virksomheter
som har tapt kampen mot hurtig byutvikling og industriell oppgradering.

Siden 2009 har kunstnerne i Moderne Ruiner - Astrid Findreng, Grethe Britt Fredriksen og
Elisabeth Engen - observert og dokumentert hvordan utvalgte bydeler i Trondheim og
Mandal gjennomgår omfattende endringer. Forlatte industribygg, fabrikker,
etterkrigsarkitektur og maskinhaller rives til fordel for byggingen av nye leilighetskomplekser



og næringslokaler. Ved å ta utgangspunkt i fotodokumentasjon av skrotede maskiner og
installasjoner fra nedlagt industri, undersøker de rester av materiell kultur, menneskeskapte
miljøer og gjenstander fra vår nære fortid. Adskilt fra sitt opprinnelige miljø fremstår
gjenstandene, med sine geometriske former, som en form for tegn og symboler med et
gjenkjennelig preg. Gjenstandene har mistet sin funksjon og gått over til å bli abstrakte
skulpturer. De har blitt vår tids “moderne ruiner”.

Miljøene i seg selv er gjenstand for en lignende prosess. Når konteksten er borte forvandles
de forlatte, mennesketomme områdene til melankolske rom og stemningslandskaper.
Kunstnergruppen viser hvordan tiden kan forandre et sted, og retter fokus mot det som er så
nær oss i tid at det nesten umerkelig forsvinner. Trær vokser, bygninger forfaller og nye
produksjonsmetoder fører til at gamle metoder, og dermed også gamle maskiner og fabrikker
blir forlatt.

I utstillingen er motivene i hovedsak hentet fra tidligere Bergs Maskin (nå Credo) på Lilleby
og fra Marnar Bruk i Mandal. Som et arrangement i tilknytning til utstillingen vises den 3D
modellerte filmen «Imperator» som er basert på de tomme lokalene etter Bergs Maskin.
Filmen blir en utendørsprojeksjon som vises innenfor stålkonstruksjonen som står igjen etter
maskinhallen.

Moderne Ruiner ble etablert i 2009 og består av Astrid Findreng, Grethe Britt Fredriksen og
Elisabeth Engen. Kunstnertrioen, som består at to billedkunstnere og en kunsthåndverker, er
et pågående kontinuerlig prosjekt i seg selv hvor alt produseres i fellesskap. Moderne ruiner
har tidligere hatt utstillinger ved blant annet Nordnorsk kunstnersenter, Agder kunstsenter,
Babel Visningsrom for kunst, Østfold kunstsenter, Trondhjems kunstforening, og Heimdal
kunstforening. De har også deltatt på Høstutstillingen, NKs årsutstilling og
Trøndelagsutstillingen. Kunstnerne bor og arbeider i Trondheim.

Pressebilder ligger ute på vår hjemmeside

For henvendelser vedrørende utstillingen, pressevisning og intervju med kunstnerne, ta
kontakt med utstillingsprodusent Margrete Abelsen: 47655871/ utstilling@samtidskunst.no

Les mer om våre utstillinger og arrangementer på samtidskunst.no
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