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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 ‘jeget’? Hva former et fellesskap? Hva er bevissthet? Og hvor går egentlig skillet mellom 
bevissthet og kunstig intelligens? 
 
I utstillingen blir to filmer og en scene til en kommende film vist som en romlig installasjon. Filmene 
belyser menneskelige tilnærminger til bevissthet og følelser i møte med kunstig intelligens og 
datagenererte utvidede virkeligheter (Augmented Reality – AR). Sammen fungerer de som poetiske 
spekulasjoner om fremtidsmennesket sett fra et queer- feministisk perspektiv.  
 
Gjennom filmatiske fremtidsvisjoner visualiserer Wetten forslag til hvordan verden kan utvikles i nye 
retninger, og hvordan bevisstgjøring og programmering med queer- feministiske algoritmer kan være en 
avgjørende nøkkel og premiss for å konstruere mer rettferdige sosiale og mellommenneskelige systemer. 
Fremtidskarakterene i filmene er 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.  
 
Speilinger er et gjennomgående tema i filmene og utstillingen i sin helhet. Speilnevroner i hjernen er 
essensielle nevrologiske aktører, som vekker og stimulerer til innlevelse og empati. I hovedsak reagerer 
speilnevroner på handlinger som vi observerer i andre. Disse nervecellene utviser samme adferd som når 
vi faktisk gjenskaper den samme handlingen selv. Simulerte speil benyttes i teknologi knyttet til AR.  
 
I filmen Is This Now? XXYX speiles et enegget tvillingpar i en utvidet virkelighet. Speilet får også en 
sentral og konfronterende rolle i spørsmål knyttet til bevissthet og identitet i filmen Transition III. I 
scenen Becoming III kontemplerer et fremtidsmenneske rundt den kollektive adferden og samspillet til 
vannmolekyler. Fra et spekulativt perspektiv kan fremtidskarakterene i Wetten sine filmer forstås som 
aktører i et stadig utvidende fellesskap; et ekspanderende nevronalt nettverk, som rommer antydninger 
til bevissthetsendringer i samspillet og speilingene av hverandre.  
 
Is This Now? XXYX (Prod. år: 2019) Fremtidsmennesker befinner seg i isolerte og kunstige klima, der de 
undersøker en utvidet virkelighet bestående av usynlig teknologi. Scenene utspiller seg i to avgrensede 
rom; et tropisk klima og et ørkenklima.  Fremtidskarakterer utviser en flytende og udefinert tilstand, der 
de berører hud, luft og glassflater, som indikasjon på usynlig teknologi. Koreograferte håndbevegelser og 
blikk antyder aktivering av omgivelsene. Lysglimt i ulike tidsintervaller griper inn, som digitale 
forstyrrelser i den biologiske sfæren. Eksistensielle spørsmål aktiveres i tilnærmingene til bevissthet, 
følelser og opplevelsen av 'jeget' i møtet med kunstig intelligens; Er dette meg? Er ‘jeg’ kunstig 
intelligens? Hvem er vi? Er dette nåtid? Lydbilder og stemmer er komponert for å belyse en utvidet 
virkelighet i et samspill mellom biologi og teknologi. 
 
Transition III (Prod. år: 2021) stiller spørsmål ved hva som skjer med opplevelsen av selvet og samspillet 
mellom mennesker når grensene mellom biologi og teknologi viskes ut. Behovet for feministiske 
algoritmer trekkes frem som et essensielt premiss for å utvikle nye tiltrengte rettferdige systemer i en 
digital virkelighet. Filmen vektlegger empati, berøring og tilstedeværelse som radikale politiske verktøy. 



Hvordan vil kjønn og seksualitet utvikle seg i en fremtid som blir mer og mer bioteknologisk? Kan det 
være vi befinner oss i en datasimulert virkelighet? Hva er bevissthet? 
 
Becoming III (Prod. år: 2022- 2023) er en spekulativ scene til en kommende film. Fremtidsmennesket - 
en potensiell ‘flytende identitet’, befinner seg i en utvidet virkelighet; en grensetilstand av midlertidighet 
- omsluttet av vann. I et nedsenket tempo undersøker fremtidskarakteren den sosiale adferden og det 
kollektive samspillet mellom de individuelle vannmolekylene. Filmscenen Becoming III er inspirert av 
studier av vann, der nylige funn indikerer at vann har fire faser, ikke tre, som tidligere antatt. Studiene 
fremmer påstander om at vi enda ikke har kjennskap til den sosiale adferden til vann; dvs. hvordan 
individuelle vannmolekyler deler informasjon eller samhandler. Kan vår gryende forståelse av samspillet 
til individuelle vannmolekyler lære oss mennesker nye og verdifulle perspektiver knyttet til 
kommunikasjon, samhandling og fellesskap?  
 
Synnøve Sizou G. Wetten (f. 1978) er billedkunstner, og 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, Nasjonalmuseet, KODE, 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.  
 
Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst. 
 
 
 
 
__________ 
 
Filmfotograf: Ingrid Styrkestad  
 
Skuespillere: Merone Assefa, Zhwan Manbari, Alexandra Johansson, Godriver Sindayigaya, Kristina Åkerman, 
Zhwan Manbari, Karsten Lunde, Kelly Ines Isimbi, Mona og Linda Pedersen, Teresa Cissé.  
 
Filmproduksjoner er støttet av: 
Fond for Lyd og Bilde 
Billedkunstnernes Vederlagsfond 
Norsk Fotografisk Fond  
Forbundet Frie Fotografer  
Den Norske Opera og Ballett  
 
Takk til Botaniske Hage, UIO.  
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Scientific and technological breakthroughs are constantly shaping humanity’s understanding of its 

own existence. With their poetic and atmospheric short films, Synnøve Sizou G. Wetten explores the 

existential questions which emerge when the borders between biology and technology are blurred. 

What happens to the experience of the “I” and interactions between humans? What forms a 

community? What happens to our perception of time? What is consciousness? And where exactly is 

the distinction between consciousness and artificial intelligence?  

The exhibition houses two films and a scene from a forthcoming film. These films seek to elucidate 

the human approach to consciousness and emotion grappling with the ideas of artificial intelligence 

and augmented realities (AR). Together, they function as poetic speculations on the human of 

tomorrow, seen from a queer - feminist perspective.  

Through cinematic visions of the future, Wetten visualizes propositions of how the world can 

advance in new directions, and how raising awareness and programming with queer- feminist 

algorithms can be a decisive key to constructing more equitable and interpersonal systems. The 

futuristic characters in the film are sensual creatures and politically active, employing touch, 

empathy, and awareness as radical tools of sociopolitical action. Subtle facial expressions, eye 

contact and body language, in tune with atmospheric and suggestive soundscapes, build upon a 

subtle form of communication. 

Mirroring is a consistent theme of the films and the exhibition. Mirror neurons in the brain are 

essential neurological players which awaken and stimulate empathy. Essentially, the mirror neurons 

react to actions which we observe from others. These nerve cells exhibit the same behavior as when 

we reproduce the same action ourselves. Simulated mirrors are used in AR - technology.  

In the film Is This Now? XXYX, a pair of identical twins are mirrored in an augmented reality. 

Becoming III is a speculative scene from a forthcoming film, where a futuristic character 

contemplates the collective behavior of water molecules. In the film Transition III, the mirror plays a 

central and confrontational role connected to consciousness and identity. The futuristic characters in 

Wetten's films can be perceived as members and players in a growing community; an expanding 

neural network, displayed in their interplay and mirroring of one another.  

Transition III (2021) questions what happens to the experience of the self, and the interplay 

between humans when the borders between biology and technology are blurred. The urgent need 

for feminist algorithms is put forth as an essential premise to facilitate and develop new and 

equitable systems in a digital reality. How will gender and sexuality evolve in a future which is 

becoming more and more biotechnological? Could it be that we find ourselves in a computer- 

simulated reality? What is consciousness? The film emphasizes empathy, touch, and presence as 

radical political tools. 

Becoming III (2022- 2023) is a speculative scene from a forthcoming film. A futuristic human 

character - a potential “fluid identity” - finds themselves in an augmented reality; a transitional state 

where they are enclosed in water. At a lowkey pace, the futuristic character examines the social 

behavior and the collective interplay between the individual water molecules. The scene Becoming 



III is inspired by scientific studies on water, where recent findings indicate that water has four 

phases, not three, as previously assumed. The study posits that we do not yet fully comprehend the 

social behavior of water, i.e. how individual water molecules share information or interact. Can the 

emerging understanding of this interplay inspire us humans and teach us new and valuable 

perspectives on communication, interaction, and community? 

Is This Now? XXYX (2019) Futuristic humans find themselves in isolated, artificial environments, 

where they examine an augmented reality composed of invisible technology. The scenes take place 

in two defined rooms: a tropical climate and a desert climate. The futuristic humans display a fluid 

and undefined state of being, where they touch skin, air and glass, indicating their use of unseeable 

technology. Choreographed gestures and glances imply activation of their surroundings. Flashes of 

light shoot in at irregular intervals, like digital interference in the biological realm. Existential 

questions arise as the perceptions of consciousness, emotion, and the experience of the “I” clash 

with artificial intelligence. Is this me? Am “I” artificial intelligence? Who are we? Is this now? The 

soundscapes and voices are composed to illuminate an augmented reality in an interplay between 

biology and technology.  

Synnøve Sizou G. Wetten (b. 1978) is a visual artist, residing and working in Oslo. They studied at 

Konsthögskolan in Malmö and Akademie fur Bildende Kunst in Vienna. Their works have been shown 

at the Sydney Biennial, The National Museum of Art in Norway, KODE, 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 and Nordnorsk Kunstnersenter. The film Is This Now? XXYX was awarded BKV 

Fotokunstprisen in 2019.  

The exhibition is supported by Regionale prosjektmidler for visuell kunst. 
 

 

________ 

 

Cinematographer: Ingrid Styrkestad 
 
Actors: Merone Assefa, Zhwan Manbari, Alexandra Johansson, Godriver Sindayigaya, Kristina 
Åkerman, Zhwan Manbari, Karsten Lunde, Kelly Ines Isimbi, Mona ans Linda Pedersen, Teresa Cissé  
 
Film productions supported by:  
Fond for Lyd og Bilde 
Billedkunstnernes Vederlagsfond 
Norsk Kulturfond 
Norsk Fotografisk Fond  
Den Norske Opera og Ballett  
 
Thanks to Botaniske Hage, UIO.  
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