
 
 

 

META.MORF 2022 

Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi 

ECHOPHILIA 
19. mai - 31. juli 

 

I samarbeid med Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) og Trondheim internasjonale 

biennale for kunst og teknologi, Meta.Morf 2022, har Trøndelag senter for samtidskunst 

gleden av å åpne festivalutstillingen «Ecophilia», torsdag den 19. mai kl. 18.00! 

 

Utstillingen vil stå gjennom hele sommeren frem til 31. juli. 

 

Utstillingen består av ni internasjonale kunstnere og kunstnergrupper som utforsker trangen 

til å knytte seg til naturen, og som undersøker hva det faktisk innebærer å komme helt nært på 

naturen. Utstillingen er kuratert av Zane Cerpina og Espen Gangvik.  

 

 
Thomas Thwaites: Goatman (A holiday from being human), videostill. Foto: Tim Bowditch 

 

Økologi kommer fra det greske Oikos, som betyr hjem. I dag er de fleste aspekter ved våre 

hjem endret av ny teknologi, menneskeskapte miljøkatastrofer, bioteknologiske underverker 

og uklare skillelinjer mellom det menneskeskapte og det naturlige. Har hjemmene våre blitt 

fremmed for oss i denne tiden med globale økologiske endringer? Og hvordan uttrykker 

økofili (forstått som i vår dype trang til å knytte oss til naturen) seg i en tidsalder med 

omfattende menneskeskapte endringer i naturen? 



Britiske Thomas Thwaite sitt forsøk på å leve som en geit en hel sommer tar ønsket om å 

komme så tett på naturen som mulig på kornet. Ved hjelp av proteser har Thwaites, i sitt 

prosjekt Goatman (A holiday from being human), vandret rundt på vidstrakte enger sammen 

med firbeinte følgesvenner og fundert over menneskets rolle i naturens hierarki. 

Kunstprosjektet kommenterer spørsmål om “fremskritt”, om forestillingen om at vår art og 

sivilisasjon utvikler seg mot noe bedre, og om det nødvendigvis er den beste veien å gå.  

 

I lydinstallasjonen «Birdsong» til den finske kunstneren Leena Saarinen kan vi lese 

fuglesanger som tegn akkurat som vi leser ord. I Annike Flos sitt kunstverk «States of 

Chimera» kontamineres agarvekstmedium med hennes egne mikroorganismer for å skape en 

levende skulptur. Den kinesiske kunstneren Yang Zhichao smelter symbiotisk sammen med 

naturen i sitt performative kunstverk «Planting Grass» hvor han i 2000 lot en kirurg operere 

to gressbiter i kunstnerens skulder. I «To Flavor Our Tears: eyePhones V. 3.0» lar 

kunstnergruppen The Center for Genomic Gastronomy publikum utforske rollen som 

bærekraftig matkilde for andre arter. I kunstprosjektet «I Wanna Deliver a Dolphin...» 

spekulerer Ai Hasegawa i det å bli surrogatmor for å videreføre genene til utrydningstruede 

dyrearter. I sin installasjon «Aquadisia» foreslår Stephanie Rothenberg å bruke genteknologi 

til å lage et rensende økosystem og østersens fantastiske evne til å rense forurenset vann, samt 

dets mytiske krefter, til å lage et serum som gjør mennesker til mer medfølende vesener. I sitt 

verk Re-Animated skaper Jakob Kudsk Steensen et vidstrakt virtuelt landskap for å vise 

forsvinningen av fuglen kauaihonningeter fra Hawaii. Ikke minst så har kunstnergruppen  

Disnovation.org laget felthåndboken A Bestiary of the Anthropocene for å hjelper oss å 

navigere blant nye hybridvesener laget av organiske og syntetiske materialer som eksisterer 

på Jorda sammen med oss i denne post-naturlige tidsepoken vi nå lever i. 

 

I utstillingen «Ecophilia», som vises under Meta.Morf 2022, presenteres kunstnere som stiller 

kritiske spørsmål ved hva det vil si å være en ekte økofil – en sann elsker av naturen, og 

hvordan man kan bli bedre til akkurat det – å sameksistere mer med alt levende i våre 

omgivelser.  

 

Trøndelag senter for samtidskunst er hovedarena for årets festivalutstilling. «Ecophilia» er en 

del av en serie på tre utstillinger rundt årets festivaltematikksom vises ved Trøndelag setner 

for samtidskunst (19. Mai – 31. Juli), Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) (6. mai – 14. 

august), og TEKS.studio (7. mai – 31. juli). Les mer på metamorf.no 

 

Følgende kunstnere deltar i utstillingen: Ai Hasegawa / Annike Flo / disnovation.org / Jakob 

Kudsk Steensen / Leena Saarinen / Stephanie Rothenberg / The Center For Genomic 

Gastronomy / Thomas Thwaites / Yang Zhichao 

 

Pressebilder ligger ute på vår hjemmeside 

 

For henvendelser vedrørende utstillingen, pressevisning og intervju med kuratorene eller 

kunstnerne, ta kontakt med utstillingsprodusent Margrete Abelsen: 47655871/ 

utstilling@samtidskunst.no 

Les mer om våre utstillinger og arrangementer på samtidskunst.no  

https://samtidskunst.no/artikkel/pressemeldinger
https://samtidskunst.no/

