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« I jubileumsåret for vitenskapsmannen befester 
Steffen Dams pseudo-natur i glass Darwins teorier»

– om Steffen Dams glasskunst, side 18  02

Steffen Dam
Flower block, 2009
(detaljer)
glass (29x37x5cm)
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Daniel DiCaprio

Escape Plan, 2009

brosje (17,8x6,4x2,5cm) 

epletre, blackwood og sølv
Charon Kransen Arts

Felieke van der Leest

Yellow Kelly, 2008

(10x10x3,5cm),

glass, tekstil, gull, zirkonium, 

kanari
Charon Kransen Arts/ rob Koudijs

Foto: eddo Hartmann

Masumi Kataoka

Eternity, 2009

brosje (9x9x9cm) ugarvet hud, 

plast, sterling sølv, nikkel
Charon Kransen Arts

Publikumsbilder fra sOFA:

foto david Barnes

teKSt: ChRiSteR dYnnA

SOFADet blir fort klart at publikum som er kommet til messen i år enten har «lagt igjen 
sjekkheftet på kontoret», som en med slips uttrykte det – eller iallfall holder hardere 
på lommebøkene sine. Hvorvidt galleristene frister disse med bedre kunst heller enn 
bedre priser skal være usagt. Til sammen representerte de 55 galleriene på årets SOFA 
i New York bare to tredjedeler av antallet kunstnere som var representert her sist år, 
så man kan kanskje si at de satser sterkere på færre navn. 

Om et av de syv nye galleriene som er her, sier arrangørens eget pressekontor at 
galleristen «som utelukkende har forhandlet vintage Georg Jensen-sølvtøy» nå opp-
lever pågang av klienter som ser etter en sikker pengeplassering. De «søker tryggheten 
ved å investere i håndgripelige verdier som sølv og gull, som historisk har vist seg å 
stå seg gjennom nedgangstider», oppgir pressemeldingen fra SOFA. Men ikke alle 
kundene har samme motivasjon, for «flere av hans klienter etterspør nå også hand-
made silver examples, og de vil ha unike objekter». Altså kunst.

pUbLiC ReLAtiOnS

Selskapet som eier og drifter SOFA eies av Mark Lyman og hans forretningspartner 
Michael Franks. Mark Lyman er fra før professor i keramikk. Hans opprinnelige inten-
sjon med SOFA var å bygge bro mellom kunsthåndverk og kunst ved å samle gallerier 
fra begge leire på én messe. Men dette gapet har ikke blitt mindre siden oppstarten 
av SOFA i 1993. Det hevdet tidsskriftet New Ceramics etter messen i Chicago sist novem-
ber da 100 gallerier deltok. Her så man enda «klarere inndelinger i henholdsvis «func-
tional ware» på den ene siden og skulptur på den andre»1, skrev Bernd Pfannkuche.

Årets messe bar preg av at SOFA-kunsten «altfor ofte synes å være basert på en 
overbevisning om at dersom bare noe er laget uten noen som helst intensjon om at det 
skal ha noen som helst funksjon, gjør dette det automatisk til kunst». Det skrev New 
York Times’ utsendte, som fikk bruke seks spalter på messen i avisens lørdagsutgave. 
Det bidro til særdeles velkommen oppmerksomhet og større synlighet i millionbyen.2

Den store kunsthåndverksmessen i New York var i år 
nokså liten, for økonomiske nedgangstider gir avskallinger 
også her. Men navnet på messen er likeså langt som før: 
Sculptural object & Functional art, eller SOFA.

Kjøpe 
eller løpe?

Sharon Massey

New Cuffs, 2008

armringer, jernwire, 

bomullsmusselin, bivoks
Charon Kransen Arts

Birgit Hagmann

Brosje 3, 2008

sølv, porselen, sand og stål 

(80x70x20mm)
Charon Kransen Arts

Ted Noten

Superbitch Bag Lady K 

Edition 6/7, 2008, 

(30x40x6cm), gravert og 

gullbelagt Walther 

PPK-pistol, akrylstøp og 

håndveske
Ornamentum 



khveRK 2.09 21  
SOFA New York

20 khveRK 2.09 

SOFA New York

hadde startet på veien som keramiker, da 
han begynte på Kyoto Art University. 
Men han viet likevel halve foredraget til 
å vise bilder av og snakke om tre tusen år 
gammelt keramisk gods fra Japan og Ko-
rea. Bildene viste leirgods med intrikate 
geometriske mønster og sirkler, hvilket 
han mente var stiliserte bilder av natur. 
Her så keramikk-veteranen selv vann og 
flammer. Han forklarte salen at han «på 
helt subjektivt grunnlag» mente at kruk-
kene i kulturene der de var laget, handlet 
om å komme i dialog med naturkreftene.

– Relieffene skulle hjelpe mot øde-
leggende krefter som oversvømmelser og 
skogbranner som truet små lokalsam-
funn, tror jeg, opplyste Miyashita. I andre 
del av foredraget snakket han om sin kar-
riere og sin egenutviklede teknikk. De 
karakteristiske arbeidene hans er inn-
kjøpt til museumssamlinger verden over. 

KARtOteKKORt i LeiRe

Miyashitas arbeider kan kalles funksjo-
nell kunst da grunnformen er vasens. 
Ofte er disse vasene asymmetrisk utfor-
met, og dekket av lagvise, 2-3 millimeter 
tykke sjikt med pigmentert leire. Disse er 
lagt på i tynne, ujevne bånd, og til sist 
stenket lett i glasur. Arbeidene brennes 
bare en gang, så da faller egentlig bruks-
momentet fra. Miyashitas «bilder», som 
kan ligne nøyaktige reproduksjoner av 
landskap i skumringlys, i morgenrøden 
eller av lysreflekser på vann, fremtrer 
med stor overbevisning. Disse arbeidenes 
farger blir som kartotekkort der kodene 
til de aller mest flyktige naturfenomener 
lagres. Det er med andre ord liten avstand 
fra Miyashitas fargeunivers og natur-
«bilder» til relieffene i de tusenårige  
japanske keramiske gjenstandene han 
presenterte under sitt foredrag. 

Og hvis uttrykket i hans keramikk 
kan bidra til noen som helst form for  
dia log mellom mennesker og natur, er 
kanskje timingen for lanseringen av 
Miyashita i USA helt riktig. Med en ny,  
populær president møter landet til 
klima forhandlinger for å ta større for-
pliktelser enn tidligere. Og hvis samler-
nes kjøpelyst på messen kan tas til inn-
tekt for den nye veien vindene blåser, 
synes iallfall USA omsider åpen for mo-
derne, japansk «klimakeramikk».

hYLLeR viGeLAnd

To andre japanere som får mye oppmerk-
somhet på årets messe er Hiroshi Suzuki 
og Junko Mori. Begge jobber i metall og er 
representerte ved Londongalleriet som 

inGen GniSninG

Manhattan-visningen fremstår relativt 
avgrenset hva gjelder materialbruk og 
teknikker, for metall, keramikk, fiber og 
glass dominerer. Men dette bildet endrer 
seg mye og fort i de relativt få smykkegal-
leriene som er her. 

Stiluttrykkene er derimot mer mange-
fasetterte. Men et aspekt ved estetikken 
på SOFA er en relativt høy andel figura-
sjon, enten i skulpturell form eller også 
som motiver som pryder gjenstandene. 

Men når alt kommer til alt kan messen 
kokes ned til karakteristikken som The 
New Yorker brukte på Art Basel Miami 
Beach for litt over to år siden, da deres 
utsendte rapporterte om at brorparten av 
arbeidene der var «well crafted, attractive, 
interesting enough, and portable»2, og det 
siste er mer relevant kanskje da messen 
hevder å drive med blant annet «functi o-
nal art» i tillegg til skulpturelle objekter. 

ReALiSeReR veRdieR

Det er flere overbevisende arbeider på 
messen, og naturligvis veldig mye som 
ikke er det – utover at det rent teknisk er 
briljant utført. I norsk målestokk er de 
fleste prislappene også det: Et keramikk-
arbeid signert Pippin Drysdale til $ 79 000, 
eller en halv million kroner, var plassert 

rett innenfor inngangen og ble solgt  
allerede på åpningskvelden til en privat 
samler. Museene søkte også å gjøre inn-
kjøp, og et tekstilarbeid fra 1980 av Ric-
hard Landis, til $ 24 000, ble reservert av 
en ikke navngitt museumsinstitusjon i 
Midt-Vesten, ifølge galleristen: Tai Gal-
lery, Santa Fe.

Det var flere gallerier som dels satset 
på kommisjons- og annenhåndsalg for 
sine klienter, som kanskje nå ønsket å re-
alisere deler av sine samlingers verdi. I 
denne kategorien fant man særlig kera-
miske arbeider, med signaturer av blant 
andre Dan Dailey, Lucy Rie, Peter Volkous, 
Robert Arneson, Bernard Leach og Betty 
Woodman. Dette utbudet av eldre kunst-
håndverk hadde også interesse for sam-
lere med midler til å tette hull i samlin-
gene sine, eller bare få litt bedre kjenn skap 
til 50-, 60-, 70- og 80-tallskeramikk. 

veRdenSORden

Messer som SOFA gir nok best resonnans 
for de mest kommersielle stemmene. Og 
i New York er det ett enkelt verk som må 
sies å være unntaket som bekrefter denne 
regelen. At arbeidet er montert i en krok 
gir i grunnen verket mer betydning, for 
det virker som en sørgelig forvisning. 
Var det innholdet som dikterte dette, un-
dres man i møte med tekstilet signert 
australske Lucille Martin. Buy it now, 
som arbeidet heter, består av et verdens-
kart i sort hvitt som er printet på tekstil, 
snudd opp ned og dekket av røde boksta-
ver. Teksten maner til økt konsum og 
større forbruk, og er tydelig ment iro-
nisk. Men fra bokstavene henger det lan-
ge, sytråder som danner linjer over kar-
tet, som om de gjengir inter nasjonale 
flyruter eller også løse forbindelser mel-
lom verdens produsenter (i sør og øst) og 
forbrukerne (i vest og nord). 

Lucille Martin sier selv til khVERK at 
kritikken ikke er så entydig. Paradoksalt 
nok er hun representert på SOFA ved et 
argentinsk galleri, og et litt ufrivillig eks-
empel på at kunsten også følger den glo-
bale handelens bevegelseslinjer. 

Tidligere ville nok verket fremstått 
mer poengtert enn i dag. Nå som den øko-
nomiske karusellen i USA er gått av heng-
slene og finansverdenen er brettet ut på 
lit de parade av økonomiske tiltakspak-
ker, synes samfunnskritikken mindre  
potent. Men her rammer Martin likevel, 
for slik verket henger peker Buy it now 
nese av messens terping på kjøp og salg.

 For kommunikasjonen som utgår fra 
SOFAs pressekontor må nettopp tolkes 

som om alt ruller og går som før hva an-
går smidigheten i markedet. 

Budskapet må naturligvis betraktes i 
lys av at SOFA er en merkevare som nett-
opp har sitt livsgrunnlag i at galleristene 
tror de kan nå frem til et større publi-
kum enn de har til vanlig. Så også når en 
gjenganger som stiller ut på SOFA for 
sjette år på rad siteres på at «Halvparten 
av kundene jeg har solgt til var helt nye 
for meg».

Et vellykket kommunikasjonsgrep  
arrangøren også gjorde var å betone nær-
været på SOFA av asiatisk kunst. Her 
hadde mer enn ti prosent av kunstnerne 
opprinnelse i østlige deler av verden. Med 
dette «fokuset» ønsket man nok i tillegg 
å assosieres med «The Third Mind», den 
store utstillingen på Guggenheim-muse-
et som pågikk samtidig. Her fremmes so-
lid forskning på en virkningshistorie som 
handler om asiatisk kulturs betydning 
for moderne kunst i USA gjennom 150 år 
frem til i dag. Guggenheim følger kul-
turelle strømninger over Stille havet og 
gjengir en annerledes historie om frem-
veksten av en rekke sentrale avant gar-
de-strategier i det 20. århundre. Så om 
messen hadde hatt den slags ressurser, 
ville en utdypelse relatert til kunsthånd-
verket vært veldig spennende.

JApAn

Den beste plasseringen på SOFA, standen 
som lå rett innenfor inngangen, var i sin 
helhet viet Miyashita Zenji, som er et 
bunnsolid navn innen samtidig japansk 
keramisk kunst. Joan B. Mirviss er gal-
leristen som hadde visningen, og hun slo 
den opp som «Miyashitas første separat-
utstilling i USA». Det begrunnet også den 
prominente plassen på omslaget av messe-
katalogen. Denne eksponeringen fikk god 
effekt på salget, for ifølge SOFA ble fem 
Miyashita-verk i prissjiktet $ 15000 solgt 
bare på åpningskvelden onsdag. Og ytter-
ligere elleve Miyashita-verk skiftet eier 
innen messen stengte søndag.

70-åringen Miyashita Zenji var en ut-
merket gallionsfigur for SOFA, han var 
generøst til stede på galleriets stand i flere 
dager foruten at han som del av messens 
offisielle program holdt et foredrag som 
omkring femti tilhørere fant veien til. 
Miyashita Zenjis suksess bygger på en 
fornyelse av faget. Men som eldste sønn 
av en høyt anerkjent porselenskunstner, 
Miyashita Zenjû (1901–1968), hadde han 
et utmerket utgangspunkt. 

De fremmøtte fikk vite at det på da-
gen var gått femti år siden Miyashita 

«Vi forsøker å gjenta 
salgssuksessen fra Chicago 
her i New York.»

sOFa står for sculptural Object & Functional art. 
Messen ble første gang arrangert med 40 gallerier i 
Chicago i 1993. I år opprettes det også en visning i 
santa Fe. Messen har vært avholdt årlig i New York 
siden 1997. I New York holdes messen Uptown, i 
erværdige  Park avenue armory.

New York: mer enn 800 kunstnere var representert 
gjennom de 56 galleriene som fikk plass på messen i år. 
17 av disse var utenlandske og fra ti ulike land. 17000 
besøkende kom til New York-messen i løpet av fire 
dager, mens 5000 flere fant veien hit i fjor. I 2008 var 
hele 1200 kunstnere representerte på messen, og 65 
gallerier, hvorav 19 utenlandske, leide stand på sOFa.

Chicago-messen hadde i 2004 34 000 besøkende. 
sOFa-New York er omkring halvparten så stor som  
den i Chicago. Inngangsbilletten kostet $ 25.

sOFa drives av the art Fair Company, som eies av 
tidligere keramikkprofessor Mark Lyman og forretnings-
partneren Michael Franks.

til sammenligning ble Collect arrangert for femte gang  
i London i mai, med 37 gallerier, herav representerte  
22 utenlandske gallerier 14 ulike nasjonaliteter.  
totalt representerte Collect drøyt 300 kunstnere.

«Relieffene skulle hjelpe mot 
ødeleggende krefter som overs-
vømmelser og skogbranner som 
truet små lokalsamfunn.»

– Miyashita Zenji

Lucille Martin

Buy it now, 2009 (150x86cm) tekstilpring og søm
Maria elena Kravetz gallery

Miyashita Zenji

Rektangulær vase 

(detalj), 2008 

(32x27x15cm) steingods, 

farget leire
Joan B. Mirviss   

Foto: Christer Dynna

Triangular Vessel, 2003

(44.5x23x18cm) 

steingods, farget leire
Joan B. Mirviss
Foto: Richard Goodbody

Bakgrunn

Rektangulær vase
(detalj), 2008

(32x27x15cm) steingods,

farget leire

Joan B. Mirviss
Foto: Christer Dynna
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sei ler under flagger «Claire Beck at Adri-
an Sassoon». Navnet er jo litt merkelig, så 
det vil jeg komme tilbake til. Begge de 
to japan ske kunstnerne har inngått avta-
ler som gir galleriet enerett til å selge de-
res arbeider. – Jeg kan uansett ikke pro-
dusere flere arbeider enn det en enkelt 
gallerist kan håndtere, så Beck og Sas-
soon får representere meg verden over, og 
jeg er fornøyd med å forholde meg til bare 
ett galleri, forklarer Junko Mori.

I møte med khVERK sier hun uoppfor-
dret at hun har stor sans for Tone Vige-
lands arbeider, om ikke uttalelsen av nav-
net er på høyden med beundringen. Mori 
forklarer at Vigelands arbeider fra 80-tal-
let fikk innvirkning på hennes egen ori-
entering som kunstner etter at hun som 
ung student så dem på utstilling i Japan. 
Og som sitt norske forbilde jobber også 
Mori med sølv og med jern, som hun smir 
og sveiser etter tålmodighets krevende 
metoder som består i å føye sammen en 
stor form av «uendelig» mange små ele-
men ter. Mori har et atelier der alt metall-
arbeidet gjøres. Bare å klar gjøre lokalene 
for arbeidet med sølv krever nitid rengjø-
ring og fjerning av alle jernpartikler, hvis 
ikke kan det kostbare sølvet bli ødelagt.

WhY thiS?

Metoden som er blitt hennes signatur kom 
sent til henne, og veien dit var lang, inn-
rømmer hun.

– I studietiden bestrebet jeg meg på at 
alt skulle være «konseptuelt», men ingen 
begrep hva jeg holdt på med, og jeg for-
stod det ikke selv heller, forteller hun 
åpenhjertig om studietiden i Japan der 
hun tok en bachelor i finsmedkunst på 
Musashino Art University i Tokyo.

Senere, under en ny bachelorutdan-
nelse, fra Camberwell College of Arts i 

FÅ teKStiLeR

Omsetningen av eldre kunst på SOFA inn-
befatter flere innkjøp gjort av museer, som 
bruker anledningen til å komplementere 
sine samlinger. Cleveland museum of Art 
er en aktiv innkjøper på feltet kunst hånd-
verk, og i år sikret de seg en ti år gammel 
vevnad som vagt gjengir et fotorealistisk 
motiv. Arbeidet, som viser to hender, har 
tittelen Presence/Absence  og er signert 
Lia Cook. Det ble solgt gjennom Conne-
ticut-galleriet Browngrotta Arts, som har 
særlig ekspertise på fiber- og tekstilkunst. 

Cooks fotorealistiske gjengivelse og 
motiv fremstår som en tidlig refleksjon 
der betydningen av nye, digitale vev-
teknikker settes opp mot hånden og det 
manuelt utførte arbeidets betydning. 

Tekstilkunst i ortodoks forstand er 
forøvrig i liten grad representert på mes-
sen. Til gjengjeld er det flere av de ame-
rikanske vestkyst-galleriene her som for-
midler fiber-art, og enda flere som bare 
satser på arbeider utført i tre. 

tO i tRe

Disse organiske materialene brukes i ditto 
organiske utseende gjenstander, enten  
de er skapt utifra en bruksform, som hos 
William Hunter, eller bare er skulpturelle, 
som hos Alain Mailland. Begge er senior-
kunstnere og representert ved Del Mano 
Gallery, som ble startet av Ray Leier for 
tretti år siden. 

William Hunters kunstnerkarriere 
begynte ti år før galleriet ble startet opp, 
men senest i november på SOFA-Chicago 
steg den til et nytt høydepunkt da han ble 
kjøpt inn av både Museum of Fine Arts, 
Houston og Carnegie Institute of Art. 

– Vi forsøker å gjenta salgssuksessen 
fra Chicago her i New York, så nå er Hun-
ter selv med hit, forteller Ray Leier, som 

London, ble hun og medstudentene på-
dyttet spørsmålet: «Why are you making 
this, and why in this material?». Etter 
denne BA-graden la Mori «pretensjonene 
om de konseptuelle arbeidene på hylla», 
og hun så istedet tilbake på sin egen barn-
dom. Der gjenoppdaget hun en dyp fasci-
nasjon som hun hadde glemt at hun «had-
de for brorens hobbymikroskop og bøker 
om naturvitenskap og celledeling».

– I celledeling og organisk vekst ligger 
det en ukontrollerbar skjønnhet, og en til-
pasningsdyktighet som jeg syns er veldig 
besnærende, forklarer Mori, som tok sin 
andre bachelor i sølvsmedkunst. 

I dag kan en av de melonstore skulptur-
ene hun utfører i finsølv veie inntil to kilo. 
Men hun forteller at fordi materialet rent 
økonomisk var helt utenfor hennes rekke-
vidde, var det en utfordring å komme i gang 
med sølvarbeidene etter studiet. Da søkte 
hun støtte hos flere bedrifter og mes ener, 
og endte opp med å få en avtale med Shef-
field Assay Office, som i mer enn 200 år 
har probert edelmetaller i England.

– De ga meg sølvet gratis. Men som 
gjenytelse skulle jeg levere tilbake en 
tredjedel av vekten i form av et arbeide, 
forklarer hun om hvordan hun kom igang 
med å jobbe med det dyrebare finsølvet. 
Men dette er over syv år siden. Nå har 
hun økonomi som tåler materialinnkjøp. 
Et av de mindre sølvarbeidene signert 
Mori koster rundt $ 15 000.

MiKRO MAKRO

Junko Moris minutiøse forstørrelser av 
viltvoksende, mikroskopiske naturformer 
både passer med og kontrasterer liksom-
horisontene og –landskapet til den førti 
år eldre Miyashita Zenji. På sin side teg-
ner han opp makronatur i et stort per-
spektiv. Men begge arbeider med særegne, 

abstrakte former, og kan således lignes 
med utrykket i sølvvasene til Hiroshi Su-
zuki. Han er 12 år eldre enn Mori, og lager 
store korpusarbeider i sølv. Metallet tar 
form av, og opptrer nesten som, rennende 
vann, det være seg enten han bruker syre 
som etterbehandling på overflaten eller, 
som i de seneste arbeidene, bare lar ham-
merslagene står igjen som finish.

Hiroshi har også inngått en eksklusiv 
avtale som gjør galleristen til hans «prin-
cipal dealer» med enerett på salg. 

Hiroshis stilsikre uttrykk og tekniske 
ferdigheter har også vært en døråpner, så 
neste år, i en alder av 40, får han en retro-
spektiv utstilling i Goldsmiths’ Hall nær 
St. Pauls Cathedral. Den ærverdige byg-
ningen fra 1835 er en gjemt og litt glemt 
juvel av en smykkeinstitusjon, og henger 
noen hakk høyere enn proberingsfirma-
et som inngikk samarbeidet med Mori. 
Det dette kanskje viser er at uansett hvor 
de kommer fra får gode kunstnere jobbe 
med ditto ressurser. Kan hende sier det 
også noe om et fravær av interesse hos 
nyutdan nede kunstnere av britisk hær-
komst for å jobbe i og fornye krev ende 
tradisjonelle teknikker som smedkunst 
og korpusteknikk.

Galleriet «bak» de to japanske metall-
kunstnerne drives av Claire Beck og Adri-
an Sassoon. Begge har lang fartstid i den 
kommersielle kunstverdenen: hun fra drift 
av eget kunstgalleri og også som britiske 
Craft Councils representant i museums-
butikken på Victoria & Albert Museum. 
Han har vært tilknyttet flere ulike mu-
seer og også drevet som kunst-og antik-
vitetshandler i en årrekke. Navnevalget 
fremhever hennes kuratorblikk i deres 
samarbeid, som har gjort galleriet til et av 
de mest markante på området.

håper på flere salg når nye samlere får  
anledning til å møte Hunter og snakke 
med legenden om hans seneste arbeider i 
rosetre fra Latin-Amerika.

Det ligger ingen bruksformer til grunn 
for arbeidene som Alain Mailland i hoved-
sak lager av afrikanske tresorter. Han er 
bosatt i Sør-Afrika, men i nye arbeider 
som Eureka Marine, laget av pistasje-tre, 
skaper han former som kanskje først og 
fremst gir assosiasjoner til ukjente livs-
former fra de store uutforskede verdens-
havene. Assosiasjonen koster $ 5100. 
Maillands arbeider er særlig etterspurt  
av samlere på USAs vestkyst og i Japan.  
I et arbeid priset til $ 6 450 og laget av 
afrikansk blackwood, kan man få inn-
trykk av å stå fremfor en gigantisk, for-
størret mikrobe som ellers ikke er synlig 
med det blotte øyet.

– Tittelen er Dancing Pelagie, forteller 
Kirsten Muenster, utstillingsansvarlig 
ved Del Mano. Pelagie betyr høyvann på 
gresk, men angir også en gruppe øyer 
rundt Sicilia, og er i tillegg et etternavn 
– så til spørsmålet om hva dette er kan 
man si at arbeidet overlater beslutningen 
til betrakter.

«I celledeling og organisk vekst ligger det en ukontrollerbar skjønnhet». – Junko Mori
Junko Mori

A silver organism;  

square spikes, 2008 

(14x15x15cm, 2360gram) 

smidd finsølv 999

Clare Beck at Adrian sassoon

Hiroshi Suzuki

A Pair of Ayawind II,  

2008 (27x34.5cm) 

korpusarbeid  

i finsølv 999

Clare Beck at Adrian sassoon

Lia Cook

Presence/Absence Gather, 

1998 (120x 120cm) 

bomull, rayon 
Browngrotta Arts

William Hunter

Stirring breeze, 2009 

(26x30cm) cocobolo-tre
del Mano gallery

Foto: Christer dynna

Alain Mailland

Eureka Marine, 2009 

(14x25cm) pistasjtre
del Mano gallery

Foto: Christer dynna
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– hadde arbeidene også hatt en faktor av 
DIY, Do It Yourself: noe «alle kan gjøre». 
Iallfall om man har tatt vare på de hobby-
settene som var i salg på 70-tallet. Med et 
slikt kunne glade amatører lage transpa-
rente plastkuber fylt opp med sneglehus, 
mynter og andre småting som iallfall for 
barn kunne fremstå som de svevet inni 
disse småkitchy «dødens akvarier». Når 
Ted Noten kapsler inn en forgylt pistol i 
en skulptur formet som en håndveske, 
blir resultatet langt mer ikonisk. 

Notens smykker og objekter i akryl 
fremstår som bekreftelser  på messens 
grunnidé om å samle både skulpturelle 
objekter og funksjonell kunst. Men her 
ser man kanskje hvordan verdien i hans 
ikoniske konsum- og voldskritikk, som 
oppfyller betegnelsen skulpturelt objekt, 
smitter over på arbeider i kategorien 
«funksjonell kunst», som Noten også leve-
rer. Slik kan iallfall salget av et hans hals-
kjeder utført i akryl forstås, for så nær 
som prislappen på $ 27 000 er dette langt 
fra så brave verk som «skulpturene». 

SMYKKeR OG nAtUR

De fleste av smykkekunstnerne som er  
representert på SOFA synes derimot ikke 
å i så stor grad å utforske det narrative 
uttrykket som har fått stor oppmerksom-
het på denne scenen de siste årene. Mange 
arbeider nonfigurativt, med former og  
i materialer som mimer organisk liv, og 
dette stagger ikke kundestrømmen. Hos 
Charon Kransen Arts, som representerer 
smykkekunstnere fra hele verden, kom-
mer en jevn strøm av faste Mahattan- 

klienter. Mange prøver smykkene hans, 
men enkelte handler også hos galleristen 
som engasjert formidler sine kunstnere.

Kransen har selv bakgrunn som smykke-
kunstner,  men han virker idag som galle-
rist òg formidler, og pedagog. Han reiser 
mye og kjenner godt til forholdene i Nor-
den. For ti år siden introduserte han Liv 
Blåvarp for det amerikanske publikum, 
og hun er fortsatt den eneste norske kunst-
neren i stallen hans. Kransen som selv er 
fra Nederland, sier at for ham er det ikke 
så greit å formidle skandinavisk kunst til 
kresne kunder, fordi, etter hans mening, 
er kunstnerne i Norden «too lethargic», 
eller sedate.

hJeRteSKJÆRende

Flere av smykkekunstnerne som Kransen  
representerer i USA kommer han i kon-
takt med når han underviser og gjør opp-
drag utenlands. Mange av årets nykom-
mere jobber i rent organiske uttrykk, men 
med høyst varierte materialer og teknik-
ker, òg resultat. Danni Schwags smykker 
kobles til et abstrakt formspråk, men ved 
bruk av mer eller mindre konvensjonelle 
materialer forankres arbeidene i en vagt 
puritansk «victoriansk estetikk» samtidig 
som de fremstår som om de har organiske 
forbindelser til ukontrollerbare naturfor-
mer. Sharon Massey, som tok sin MFA i 
2003, kontrasterer også en vag, forgangen 
«korsett-estetikk» med mer utflytende 
organiske livsformer. 

Ingen av de godt voksne kvinnelige 
kundene, som alle kommer uten ledsagere 
til standen hans, ber om å få prøve ørerin-

gene og brosjene signert Masumi Kataoka 
– et annet av de unge, uetablerte navnene 
Charon Kransen Arts har ingått sam-
arbeid med det siste året. Arbeidene til 
Masumi synes å gå i retningen som Stef-
fen Dam avfeide som provokativ, for mat-
erialet i smykkene ligner kroppsdeler fra 
indre organer. Materialet i brosjene er 
foruten plast, sterling sølv og nikkel også 
ugarvet skinn. De kjøttrosa formene min-
ner om store blodårer eller spiserør som 
er skåret over, og gir begrepet «hjerte-
skjærende» et nytt innhold. 

Masumi, som har en MFA (Master of 
Fine Arts) i smykkekunst fra Texas, er bo-
satt i USA. Uttrykket i Masumis smykker 
påtvinger bærer og betrakter et bilde av 
hvordan personen som bærer disse bro-
sjene kan se ut et stykke under silkeblu-
sen, iallfall dersom hun ikke røyker eller 
har fått hjerteinfarkt, og ellers er purung 
og fullstendig frisk. Dermed gir arbeidene 
samtidig et indirekte bilde på den uopp-
nåelige drømmen om evig skjønnhet og  
attrå som holder hjulene i gang hos blant 
andre smykke- og kosmetikkindustrien. 

Masumis naturalistisk utseende arbei-
der synes som de kan være direkte hentet 
fra «Body – the exhibition», der men nes-
ke kropper er gjenstand for en spektaku-
lær og nær spekulativ disseksjons- og pre-
serveringskunst, og som åpnet et annet 
sted i byen. I Paris ble utstillingen stengt 
av franske myndigheter, som mente den 
var en krenkelse av de avdøde utstilte 
menneskene og deres etterlatte. Masumis 
smykker, og den som bærer disse, trer så-
ledes inn på et estetisk og etisk minefelt.

bORdeRLine GLASSKUnSt

Det samme kan sies å gjelde glassarbeid-
ene til danske Steffen Dam, som i anled-
ning messen lanserte bok om eget arbeid, 
kalt End of my garden. Men hvorvidt bok-
tittelen (som også er brukt på et av hans 
glassarbeider, som ble vist på standen  
til Heller Gallery) skal oversettes med 
«Slutten for min hage» eller «Enden av 
min hage» forblir et åpent spørsmål. 

Gjennom friblåsing, ulike metoder  
for etterarbeid og varmebehandlinger 
skaper Dam subtilt fargede glassforma-
sjoner med sprø former som han kapsler 
inn i firkantede, ytterst saklige blokker 
av transparent glass.

Kunsten hans består i å mime naturens 
evne til å produsere mangfoldige skapnin-
ger hvis første og fremste formål synes  
å være å fremprovosere forundring hos  
betrakter. Dam lager sine helt egne skap-
ninger, de er pseudo-natur og ikke-vit en-
skapelige, men makter å følge ytterkanten 
av hva fantasien og teknikken tillater. 

dARWinS bOK

Dams måte å arbeide på, og uttrykket i 
hans glassarbeider, gir klare assosiasjoner 
til eldre konservering og fremvisning av 
ulike organismer som er lagt på formalin 
i vitenskapens navn. Naturvitenskaps-
momentet underbygges av verkenes titler, 
som enten er av den tørre typen (Speci-
men block GO7-3) eller mer poetisk hen-
tydende (New medicine, The secret life of 
plants) eller også med klar henvisning til 
en bestemt biologisk teori: The origin of 
species. 

I et år der man jubilerer for vitenskaps-
mannen Charles Darwin virker det legi-
timt å befeste hans teorier, men om disse 

arbeidene og Dams særegne estetikk tje-
ner dette formålet, er vanskelig å si. Sær-
lig i et land hvor tanker om én stor desig-
ner stadig erobrer terreng.

Dam som er utdannet verktøymaker 
fra Danmark er selvlært som glasskunst-
ner, og hans erobring av USA begynte for 
ti år siden. I dag er han vel ansett blant 
de mange kunstglass-samlerne som pre-
ger miljøet i USA. På SOFA ble syv av 
hans arbeider solgt til priser omkring $ 
12 000. 

Dam var tilstede på messen der han 
også holdt en egenpresentasjon for en full-
satt sal. Her stilte han det retoriske spørs-
målet om hvorfor han i sine formeks peri-
menter ikke hadde prøvd med «human 
parts, since that would have been more 
gross». Som svar på sitt eget spørsmål 
måtte han innrømme at «provokasjon er 
ikke min greie», selv om det neste han  
vil gi seg i kast med, når han er tilbake i 
Dam & Karlslund glas, i Ebeltoft, er å lage 
moti ver i glass av «toxic chemicals». Da 
kan man kanskje slutte at rett tolkning av 
boktittelen bør være det deprimerende 
alternativet: «Slutten for min hage»...

tRAnSpARenS

En mer uttalt vilje til friksjon og mostand 
finner man i arbeidene til Ted Noten, hvis 
navn også er blitt en messegjenganger. 
Men der Steffen Dam bruker glass til å 
kapsle inn ting, fremstår Notens bruk av 
akryl mer «demokratisk». Hadde det ikke 
vært for en ekstrem finish og pertentlig 
utføring – hans arbeider i akryl fremstår 
delikate og kostbare som «ekte» smykker 

«Provokasjon er 
ikke min greie.»
 – Steffen Dam

Steffen Dam

Flower block, 2009

glass (29x37x5cm)
Heller gallery 

Foto: Christer dynna

Ted Noten

Marble Necklace, 2009

marmor, akrylstøp, gull 

(18K) 

Ornamentum

Masumi Kataoka

Eternity, 2009

brosje (5x7x5cm) 

Eternity, 2009

brosje (7x10x5cm)

begge: ugarvet hud, plast, 

sterling sølv, nikkel
Charon Kransen Arts
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dYRe(...)FORteLLinGeR

En annen av Kransens nykommere som 
lager smykker utført i tre og sølv er Daniel 
DiCaprio, arbeidene hans skaper assosia-
sjoner til levende organismer som vokser 
uten regler og som er ute av kontroll, det 
er både vakkert og foruroligende. Liana 
Pattihis fusjonerer natur og kultur gjen-
nom noe som kan ligne industrielt vok-
sende korall. Dette er et velkjent og skat-
tet naturmateriale i eldre smykkekunst, 
men i dag mindre tilgjengelig som følge 
av overbeskatning. Også dyrene som inn-
går i Felieke van der Lests smykker «hen-
ger i en tynn tråd». Hennes arbeider lages 
i opplag på inntil fem eksemplarer, og de 
faller i den fortellende kategorien. Hun er 
blant annet kjøpt inn av Museum of Fine 
Arts i Houston, og smykkene består av 
plastikkfigurer, eller  readymade-objekt, 
tilført bekledning og «skreddersydd» 
ekstra utstyr som er verdig en superhelt. 
Det hensetter dem ofte i lett absurde sam-
menstillinger slik at alvoret må dele plas-
sen med humoren. I tider som preges av 
stor usikkerhet er nok dette mer etter-
spurt enn Lucille Martins sarkastiske opp-
fordring av et tekstilarbeid, Buy it now, som 
neppe helt traff stemningen i New York 
denne våren og følgelig heller ingen kjø-
per. Men det hindrer ikke at det kommer 
et museum om noen år og ønsker å berike 
sin samling med nettopp et slikt verk. 

Martins bidrag har iallfall den ene 
egenskapen at arbeidet hennes fint mak-
ter å skille seg ut på en markedsplass som 
SOFA. Det er det ellers mest vanlig å  
gjøre gjennom prislappen og lengden på 
sifferet her... Det er med andre ord uhyre 
sjelden noen tar så tydelig dissens på 
salgssjargongen. Det underbygger Peter 
Schjeldahls observasjon fra denne typen 
kunstmesser, som han i The New Yorker 

–anmeldelsen av Art Basel Miami anno 
2007 skriver er et vanskelig sted å peke ut 
nye tendenser: «Ikke kun fordi det ikke 
lenger eksisterer noen førende stil, det er 
heller ingen gjensidige gnisninger mellom 
en stil og en annen. Dette inntrykket for-
svinner muligens så snart du fokuserer på 
et eller annet verk, men slike messer hin-
drer fokus». Det er selvsagt ikke feil, men 
en publikummer kan likevel forsøke, man 
finner jo som oftest det man leter etter.

Noter

1) Bernd Pfannkuche, 15 years of sOFA in Chicago, New 

Ceramics, the european Ceramics Magazine, 2.09

2) roberta smith, «Why Craft Never Was A Four-letter 

Word», the New York times, 18. april, 2009

3) Peter schjeldahl, «temptations of the fair, Miami virtue 

and vice», the New Yorker, dec.25 2006 & Jan.1. 2007

www.sofaexpo.com

www.adriansassoon.com

www.hellergallery.com

www.charonkransenarts.com

www.mirviss.com

ornamentumgallery.com

www.mariaelenakravetzgallerey.com

www.delmano.com

www.pattihis.com

www.dandicaprio.com

masumikataoka.com

www.liacook.com

www.feliekevanderleest.com

MiniAtyrMeSteren 
frA tASjkent
Å trekke ut et enkelt kunstnerskap på en messe av SOfAs  
størrelse er vanskelig, men siden ingen er like gode på å vise det 
store i det lille som Sergey jivetin blir det ham denne gangen.

På samme tid som smykkene hans er 
bærbare favner de konsepter som 
i seg selv er høyst flyvedyktige. 

Selv om materialene til Jivetins arbeider 
hentes inn langt bortenfor forfengelighe-
tens alter er kunstens hans også utsøkt i 
form av håndverket og måten de er utført. 
Det han byr frem på SOFA  kan således 
fremstå litt bortkastet, for her som på an-
dre messer av samme kaliber er det man-
ge som er ute etter noe som er lett å mat-
che til en sofa de allerede har. Derfor er 
det mange som bare går demonstrativt 
forbi og gjør et poeng av høylytt å undre 
seg om disse arbeidene kan «brukes»… 
Det er nettopp det de kan, men få på mes-
sen syntes å bry seg om å forstå hvordan 
og er ikke villige til å se hva slike arbeider 
egner seg best til. 

RÅ eGG OG hOFMAn-pRiSen

På den lille SOFA-standen til Ornamen-
tum Gallery fyller Jivetins seneste pro-
sjekt en halvvegg der han tilbyr luftige 
ideer og vanntette konsepter i alle tenke-
lige og ikke minst forgjengelige materia-
ler. Ingen andre stands synes å by på 
funksjonell kunst eller skulpturelle ob-
jekt av samme klasse.

Med to brosjer og et halskjede som 
inngår i en serie kalt Accumulus introdu-
serer han i New York eggeskall som sitt 
nyadopterte smykkemateriale. Arbeidene 
fremstår som klaser av eggeskall, montert 
så tett at formen mest minner om kom-
pakte skyformasjoner. 

Jivetin ønsker selv at brukerne av dis-
se store brosjene fortrinnsvis skal plas-
sere en på hver skulder og ikke foran på 
brystet. Halskjedet Poultry Accumulus ville 
han så hengt mellom dem. Ingen tok seg 
råd til hele settet, men en brosje til  
$ 6000 ble solgt. 

Foreløpig har Jivetin ingen gallerist 
som representerer ham på denne siden av 
Atlan teren, men i 2005, 27 år gammel, vis-
te han kunsten sin på Münchens årlige 
smykkebegivenhet, Schmück. Han fikk 
foruten visningsplass også æren av å mot-
ta Herbert Hofman-prisen. Den hadde 
han fortjent alene for sin evne til å lage 
kritiske, reflekterende verk, men han ble 
den like mye til del for det tekniske nivået 
på materialbehandlingen på arbeidene. 

Jivetin, som har bakgrunn fra Tasjkent, 
ble tidlig trent opp i filigranteknikk. Som 
tenåring forlot han hjemlandet Usbe kistan 
til fordel for USA, der han idag er bosatt, 
og har tatt kunstutdannelse ved Parsons 
School of Design (BFA) og State Univer-
sity of New York, New Paltz (MFA). 

pOLitiSK KRitiKK

Jivetin lar bakgrunnen fra Sentral-Asia 
prege prosjektene sine, og i ett av dem, 
Time Structures I, complexities, tar han et 
oppgjør med det tidligere Sovjet-regimet 
og definisjonen av den russiske interesse-
sfæren. Jivetins arbeid bestod i å kveile 
lange, tynne sagblader i bunter som lig-
ner kommunistenes egne symbolmettede 
brosjer. Foruten at de blir veldig tunge,  
er Jivetins versjoner ærlige, aggres sive 
kunst verk som skal bæres på brystet lik-
som de utmerkelsene de imiterer. Man 
kan ikke stille seg likegyldig til innhol-
det, og smykkene krever mye av en bru-
ker. Men disse arbeidene byr også inn 
brukere fra alle samfunnslag ved at pris-
nivåer ligger mellom $ 250 og $ 4000. 
Sagblader er heller ikke særlig kostbart  
i innkjøp. Men Jivetins motivasjon for 
å benytte dette særegne materialet var  
at sagtennene i bladet låser seg i hver-
andre. Dette er det eneste som holder 
brosjens form ihop. Dermed bygger  

Daniel DiCaprio

Trap Attempt, 2009,

brosje (14x5cm), epletre, blackwood  

og gull (14K og 22K)
Charon Kransen Arts

Danni Schaw

U.t., 2008

brosje, perlemor, emalje, kobber og gull
Charon Kransen Arts

Liana Pattihis

Coral Red Link Necklace 3, 2008

(103cm lengde) sølv, emalje
Charon Kransen Arts

Felieke van der Leest

Norwormen (detalj), 2006 

(12x5x1,5cm) brosje

kunststoff, tekstil, gull
Charon Kransen Arts/ rob Koudijs

Foto: eddo Hartmann

Sergey Jivetin

Poultry Accumulus, 2008

egg, kevlar, gull, stål

Accumulus Brooch 1, 2008

(17.8x9x6.5cm) hønseegg,  

kevlar (karbonfiber)
Ornamentum Gallery
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samlet på før de selv gikk ut av historien. 
Men i forhold til disse overdådige eggene 
i tsarfamiliens eie, er eggeskallsmykkene 
på SOFA lettere på alle måter. Overflatene 
av skallene er ubehandlede og rå, og de 
fremstår som helt ordinære egg – også 
fordi vekten er tilnærmet den samme som 
tomme eggeskall. 

Hemmeligheten her er at innsiden  
av eggeskallene er kledd med kevlar, et  
hyperlett men skuddsikkert karbon fiber-
materiale som brukes i blant annet bil-
karosserier og  motorsykkelhjelmer. Der-
med oppnår Jivetin både å understreke 
og gradsbøye eggeskallets funksjon av  
å være en beskyttelse, på den måten blir  
betrakter ekstremt vàr for materialets 
egenart og taktile kvaliteter. Besøkende 
på Ornamentum-standen som fikk dette 
lagt i hendene, fascineres av skallene, og 
ingen spør hva materialet egentlig er 
verdt – som råvare. Materialet som er så 
kjent for oss, oppleves nokså forunderlig 
i sin hverdagslighet. Låsen integrert i og 
skjult inni et av eggeskallene. 

ACCUMULUS

En egg-vase i porselen fra 1997, som Mar-
cel Wanders laget for Mooi, er frapperende 
lik egg-brosjen Accumulus Brooch 1 laget 
av Jivetin 12 år senere. Smykkekunstne-
ren deler nok fascinasjonen for egget som 
form, men egg-smykkene var bare én del 
av prosjektet som ble presentert på SOFA. 
Accu mulus er også navnet på en type  
skyformasjon som oppstår når varme og 
kalde værfronter møtes. Skyene som dan-
nes under slike atmosfæriske tilstander, 

sky-skivene under et mikroskop og så  
undersøke hva de egentlig er laget av.»

De ukonvensjonelle materialene gir 
arbei dene en frapperende effekt rent  
visuelt, men ser man nærmere på elemen-
tene har de også en logisk sammenheng 
som setter fart i et eget meningsspill. 

Gjenbruksmaterialene som er valgt gir 
konturen à la en sky, men denne forma-
sjonen tapes når kjedet løftes opp fra det 
flate underlaget og henges rundt halsen: 
Drømmebildet fordunster ved berøring, 
og man oppnår aldri å realisere drøm-
mene og lengslene bak alt vi ønsker oss. 

På en måte kan Jivetins skjøre skyer 
sees som et utsagn om at klimakrisen er 
mer presserende enn finanskrisen, for  
Accumulus faller i mangt sammen med 
en pågående europeisk klimakunst-
utstilling. På den finner man blant annet 
et arbeid kalt Sculptures terrestres et 
atmosphé riques av Pierre Malphette, som 
tegner skyer med glass i samme teknikk 
som Jivetin bruker når han lager full-
stendig flate, transparente skyer gjen-
nom å skjære dem ut i blått plexiglass. 
Men disse, i utførelse, enkleste av arbei-
dene hans, er sam tidig mye mer person-
lige og fysisk nære enn den overbyggen-
de skytematikken. 

Disse «skyene» er det siste elementet 
i installasjonen, og er montert øverst på 
veggen. Ifølge Jivetin er dette portretter, 
noe han forklarer litt vagt med at «Hver 
av disse formene gjengir MR-målinger 
gjort ved sjette rygghvirvel, altså den 
største omkretsen på brystet til en per-
son.» Og da ser man at de nærmest sym-
metriske «skyene» også har kon turen av 
snittet av en torso i naturlig størrelse.  
– Menneskene jeg har målt på denne må-
ten er personer i min nærmeste familie, 
forteller Jivetin uten å ville bruke flere ord 
eller gå nærmere inn på sine intensjoner 
med disse arbeidene. Men med dette  
enkle grepet virkeliggjøres fan tasien om å 
kunne slå armene omkring en sky, som 
han i utgangspunktet oppga som motiva-
sjon for å jobbe med akkumulusskyen. 

Utfallet av Jivetins eksperimentering 
og koblinger av helt enkle konturer av 
«skyer» på ulike nivåer, og umaken i 
hans refleksjoner, munner her ut i noen 
uventede koblinger, som kan opplyse oss 
om at oppfyllelsen av enkelte drømmer 
ikke alltid er så langt unna som man 
kunne tro. Under et arrangement som 
SOFA, som byr på så mange fristelser, er 
dette en like så overraskende som takk-
nemlig påminnelse. 

formen bokstavelig talt på en type indre 
terrorbalanse à la Sovjet, som Jivetin 
bodde i frem til han fylte elleve år.

needLe WORK

Jivetins poesi og skarpe blikk for detaljer 
kommer frem også i arbeidet med brosjen 
Soft highlight. Her kommer hans filigran-
bakgrunn til sin fulle rett. Verket er satt 
sammen av sprøytespisser i oksidert stål. 
Kanylene er sammenføyet ved at metall-
tråd er tredd gjennom hull som Jivetin 
har boret gjennom kanylene, på tvers! 
Konturen av nålene danner et presist og 
skarpt skyggebilde av en klassisk vase og 
dennes slagskygge. Teknikken som ligger 
bak monteringen imponerer like meget 
som presisjonsnivået i det idémessige: 
mens disse tynne kanylene tjener lege-
middelindustriens doseringer av sterke 
medikamenter i vår tid, brukte legemid-
delvitenskapen i sin tid små krukker som 
beholdere for sine helbredende eliksirer. 

En hvit fjær illuderer høylyset som fal-
ler på krukken. Hvor store undersøkel-
sene i og med et arbeid som dette enn er, 
som brosje er det fortsatt fullt ut anven-
delig: Den veier nesten ingenting, og opp-
trer veldig stillferdig, helt til det blir spurt 
«hva det egentlig er». Jivetins Soft high-
light, priset til $ 4000, viser hvordan ar-
beidene hans kan brukes og hva de er best 
egnet til. 

StUMpeR OG StYKKeR

I sitt seneste arbeid, utført som nevnt i 
eggeskall, ligger en referanse til de kjente 
Fabergé-eggene som Romanov-familien 

fremstår som tydelig tredimensjonale.  
– Man kan nesten tro at man kan berøre 
og modellere disse skyene i hendene, opp-
gir Sergey Jivetin til khVERK som begrun-
nelse for å jobbe med skyenes former.

Til installasjonen som dekker veggen 
på standen, hører også en liten serie hals-
kjeder laget av ymse forgjengelige mate-
rialer. Alle som et av dem er «fully wear-
able» til tross for at det blant materialene 
inngår elementer fra kompaktlysstoffrør 
og biter av stearinlys. Et annet kjede er 
laget av porselenshanker som er monterte 
med baderomssilikon, ett er av fiskekro-
ker og hvite koraller, mens et tredje er  
laget av gamle brillestenger og –innfatnin-
ger samt falske øyenvipper. 

KLiMA(KS)

Materialene er skjøre, noe som gjør at  
arbeidene oppleves svært taktile og «nær-
værende» når man berører dem, enn si 
bærer dem om halsen. Gjenbruksmate-
rialene er typiske for et overflodssamfunn 
som det amerikanske, og tittelen hen-
speiler dermed også på Vestens evne til å 
akkumulere materielle goder. Samtidig 
ligner konturene av disse kjedene helt  
tydelig på flate, todimensjonale skyer –  
så estetisk og tematisk står de godt ved 
siden av Accumulus-smykkene i eggeskall. 
Jivetin har tenkt todimensjonale og tre-
dimensjonale skyer.

– Disse konturene er mer som tegne-
serieskyer, de tilhører derfor en form  
for fantasiverden, sier han og legger til at 
han i tankene også har lekt med et bilde  
av å kunne «legge disse tominensjonale  

Sergey Jivetin

Gorbachev’s knot, 2006 

(brosje) juveler-sagblader

The Soft Highlight, 2006 

brosje (8x5cm) kanyler, metallwire

China Accumulus, 2008 

(halskjede) porselenhåndtak, våtromssilikon

Bait Accumulus, 2008

(halskjede) fiskekroker, hvite koraller

Theories of Divergences/ 

Singularities Necklace (detalj), 2007, 

glassrør, juvelerer-sagblad med 12 stasjoner, stål, sølv

Optic Accumulus, 2009 (detalj) 

brukte briller, falske øyevipper, gull

www.jivetin.com
www.ornamentum.com

«Man kan nesten tro at man kan berøre og 
modellere disse skyene i hendene.»

–  Sergey Jivetin




