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13. januar - 19. februar

Fredag 13. januar kl. 19.00 har Trøndelag senter for samtidskunst gleden av å åpne 

utstillingen AWARENESS III med Synnøve Sizou G. Wetten. Dette er kunstnerens første store 

separatutstilling i Trondheim.  

Stillbilde fra den kommende filmen «Becoming III» (2022 - 2023). Foto: Synnøve Sizou G 

Wetten. 

I utstillingen presenterer Wetten filmene TRANSITION III (2021) og IS THIS NOW? XXYX (2019), 

samt en scene fra den kommende filmen BECOMING III (2022- 23), som en romlig installasjon. 

Filmene belyser menneskelige tilnærming til bevissthet og følelser i møte med kunstig 

intelligens og utvidede virkeligheter (Augmented Reality - AR). Sammen fungerer de som 

poetiske spekulasjoner om fremtidsmennesket sett fra et kritisk queer-feministisk perspektiv 

og tankesett omkring kjønn, seksualitet, identitet, kunnskap, makt og kjærlighet. 

Vitenskapelige og teknologiske fremskritt er hele tiden med på å forme menneskets forståelse 

av sin egen tilværelse. Med sine poetiske og atmosfæriske kortfilmer utforsker Synnøve Sizou 



G. Wetten eksistensielle spørsmål som oppstår når grensene mellom biologi og teknologi 

viskes ut. Hva skjer med opplevelsen av ‘jeg’et’? Hva former et fellesskap? Hva er bevissthet? 

Og hvor går egentlig skillet mellom bevissthet og kunstig intelligens? 

Gjennom sine filmatiske fremtidsvisjoner visualiserer Wetten forslag til hvordan verden kan 

utvikles i nye retninger. Hvordan bevisstgjøring og programmering med queer-feministiske 

algoritmer kan være en avgjørende nøkkel og premiss for å konstruere mer rettferdige sosiale 

og mellommenneskelige systemer. Som fremtidsmennesker er karakterene i filmene 

sansende skapninger og aktive politiske aktører som bruker berøring, empati og nærhet som 

radikale verktøy. Mimikk, blikkveksling og kroppsspråk – i samspill med atmosfæriske og 

suggererende lydbilder – bygger opp om en subtil form for kommunikasjon. 

 

Synnøve Sizou G. Wetten (f. 1978) er en billedkunstner som bor og jobber i Oslo. Hen er 

utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Akademie fur Bildende Kunst i Wien. Arbeidene til 

Wetten har blant annet blitt vist på Sydney-biennalen, KODE, Nasjonalmuseet, Kunsthall Oslo, 

Kunstnernes Hus, Human Resources- Los Angeles, Public Art Screens/ I/o/lab - Senter for 

Fremtidskunst, Sørlandets Kunstmuseum, Bomuldsfabriken, Göteborg International Biennial 

for Contemporary Art, Haugar Kunstmuseum og Nordnorsk kunstnersenter. Filmen IS THIS 

NOW? XXYX ble tildelt Fotokunstprisen i 2019 av BKH under Vårutstillingen. 

 

 

Pressebilder ligger ute på vår hjemmeside 

 

For henvendelser vedrørende utstillingen, pressevisning og intervju med kunstneren, ta 

kontakt med utstillingsprodusent Margrete Abelsen: 47655871/ utstilling@samtidskunst.no 

Les mer om våre utstillinger og arrangementer på samtidskunst.no  
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