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Still Life handler om objekter transformert fra natur til kultur. Prosjektet 
er basert på et utvalg av tørkete organiske vekster som dyppes i flyten-
de porselen og brennes til 1260 grader. Frem vokser nye former, basert på 
naturen selv, svøpt i en porselenskappe, som et fossil, et stivnet øyeblikk.
 Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av et 
innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske ob-
jektene representerer en fortelling om sykliske og prosessuelle endringer, 
om tid, forgjengelighet og naturens sårbarhet. 

Still Life startet med tørkete planter fra egen hage, ble e!erhvert utvidet 
også til veien mellom hagen og atelieret. De!e ikke bare utvidet og endret 
det fysiske feltet men brakte inn tidsaspektet som en vesentlig side ved 
prosjektet. Regelmessigheten og det repetitive i bevegelser mellom hjem 
og arbeid; det sykliske i form av dager, uker, måneder og gjennom ulike års-
tider, sier noe om tiden som går og egen tilstedeværelse.
 En langsom vandring for å finne og innhente egnet plantematerialet. 
Og en gjentagende prosessen med dypping i porselensmassen for å oppnå 
et ønsket resultat.
 Fra levende planter og livsgrunnlag til jordsmonnet og leiren, omskapes 
materialet i de!e prosjektet til en bearbeidet, kultivert keramikkvegitasjon. 
Som både gjennom motiv og materiale er ladet med symbolikk kny!et til 
naturens sykliske rytme, fra unnfangelse og fødsel til død og forråtnelse. 
 Prosjektet har blant annet til hensikt å kartlegge og denne kartlegg-
ingen finner sted på flere plan, både som et kunstprosjekt og en slags 
vitenskapelig presentasjon av et bestemt forskningsmateriale.

Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde 
fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige.
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Denne utstillingen – Herbarium/ Still Life – består av fire store elementer. 
For det første av en stor sirkel på veggen, sammensatt av en rekke mindre grå-
brune objekter av forskjellige størrelser. Tittelen er Dagboknotat-prosjektet 
2014, og hva det innebærer, forteller neste utstillingselement – en video av ar-
beidsprosessen. Den viser hvordan Kari Aasen hver eneste dag i 2014 har knadd 
en leireklump i hånden slik at klemmemerker av fingrene hennes kommer tydelig 
frem. Hver dag på en litt forskjellig måte – noen ganger svakt, andre ganger 
sterkere etc. På den måten kan vi, som på et barometer, avlese kunstnerens sinn-
stemninger gjennom et helt år, for det er 365 av dem. De!e forteller altså noe 
om forholdet mellom et indre, kunstnerens følelsesliv, og noe ytre, en leireklump. 
Ihvertfall var det slik man under romantikken tolket kunsten – som et u!rykk for 
kunstnerens opplevelser og erfaringer. Men da tenkte de på malerier, musikk og 
poesi. Ikke på leireklumper. Så hva er da de!e? En parodi på en kuns!eoretisk 
posisjon som nå bare lever videre i folkedypet? Eller er det snarere en registre-
ring av tidens ubønnhørlige gang? De færreste av oss makter å vise frem ”tidens 
berøring”, for å sitere Rainer Maria Rilke – den farer bare sporløst forbi. Men 
kunstneren har mulighet for å holde den fast, om enn bare for et øyeblikk. Skjønt 
sporene varer jo, som denne ringen er et bevis på.
 Det tredje elementet er også en stor sirkel, men nå plassert på gulvet. Selv 
om den er sammensa! av helt andre elementer enn veggsirkelen, har den nøy-
aktig samme størrelse. Slik rimer de på hverandre. De mange små delene som 
sammen utgjør sirkelen, er alle skinnende lyse, og kan ligne på de fragmentene 
som geologer og arkeologer graver frem fra jorden. Ja, de ikke bare ligner – de er 
som fossiler av blomster og planter. Noen kan også minne om deler av skjele!er. Vi 
finner dem li! hulter til bulter, slik man o"e tre#er på dem på et funnsted – før 
systematiseringen. Og likevel ikke helt tilfeldig, fordi de altså utgjør periferien 

av en sirkel. Noen er riktignok sa! utenfor, som om den første sortering allerede 
er begynt.
 Det siste elementet består av lave, brune skåler som rommer li! merkelige 
hvite gjenstander. Noen kan minne om fragmenter av skjell, men de fleste lar seg 
vanskelig identifisere. 
 Både den store gulvringen og innholdet i skålene kan gi inntrykk av at vi står 
overfor et vitenskapelig materiale som nå skal undersøkes nærmere. Men gjør vi 
egentlig det?
 Svaret er vel ganske enkelt nei. Det dreier seg ikke om et vitenskapelig mate-
riale, for de!e er ikke gjenstander Kari Aasen har gravet frem eller funnet – det 
er noe hun selv har laget. Riktignok i stor grad ved hjelp av naturobjekter, fordi 
hun har dyppet virkelige blomster, blad og grener i porselensleire. Og da oppstår 
det en art (moderne) fossiler – som på et øyeblikk, og ikke gjennom en prosess på 
millioner av år, forstener et organisk materiale til noe varig.
 Likevel minner det oss om et vitenskapelig materiale, og det er et viktig 
poeng. For da kan vi også i dette tilfelle oppdage forskjellene. 
 I opplysningstiden var man opptatt av det den amerikanske filosofen 
Michael Walzer kaller the art of separation, kunsten å lage skiller. Og én av de 
skillelinjene man dro opp, var den mellom kunst, moral og vitenskap. Det skillet 
kan begrunnes på forskjellige måter. Filosofer som Immanuel Kant (1724-1804), 
Max Weber (1864-1920) og Jürgen Habermas (1929-) har alle vært oppta! av at 
disse tre sfærene har ulike gyldighetskriterier. Det moralsk riktige er forskjellig 
fra det estetisk interesante og det vitenskapelig sanne. Hans Gudes landskap 
i Brudeferden i Hardanger (1848) er bare en delvis korrekt gjengivelse av Sør-
$orden i Hardanger. Slik se! er den ikke sannferdig i vitenskapelig forstand, men 
det betyr ikke at den er estetisk ugyldig. 

Mellom kunst og vitenskap/
Somewhere between art and science



I vår e!ermoderne tid derimot, har det inntrådt en såkalt dedi#erensiering ved 
at skillelinjer stadig o"ere oppheves – både mellom ulike sjangre i kunsten, og 
ikke minst mellom for eksempel kunst og vitenskap. Vitenskapen har gå! inn på 
kunstens område, mens mange kunstprosjekter nå ligner vitenskapens. Men de 
ér ikke vitenskapelige – de bare mimer det. For ingen vil kreve Kari Aasen til regn-
skap for det hun har gjort på denne utstillingen. Å lage kunstige fossiler vil innen-
for botanikk og geologi ansees for bedrageri – men ikke i kunstens verden. For 
gyldighetskriteriene er som nevnt forskjellige. Derfor er det viktig å holde fast på 
di#erensieringen, skillelinjene, fordi ellers vil vi stå overfor en rekke problemer. 
De!e er tanker som Kari Aasen gjennom det materialet hun har laget, får oss til 
å reflektere over.
 Men hva så med de to ringene som rimer på hverandre? Har u!rykksteori 
og tidens forgjengelighet noe som helst med kunstige fossiler og skjell å gjøre? 
Neppe se! fra vitenskapens perspektiv – men så avgjort utfra et kunst- og hånd-
verksmessig synspunkt. For det som forener alle objektene på utstillingen er 
at de bygger på håndverkerens erfaring, fortrolighet og kompetanse. Vi aner av 
de mange forskjellige gjenstandene både hvor mangesidig keramikk er, og ikke 
minst at det krever like mye av hånden som ånden. For prosjektene er nyskapen-
de og originale, og det skyldes ikke først og fremst hendene, men tanken.

The exhibition – Herbarium/ Still Life – consists of four major elements. A large 
circle on the wall with a series of small greyish clay objects in various sizes, titled 
Diaries 2014. A video by the artist Ingrid Berven explains how Kari Aasen every 
day for a whole year used her fingers to mold a lump of clay, leaving marks of her 
fingers in the so" material, sometimes weak, sometimes hardly noticeable and 
sometimes with clear indentations. Like a barometer the artist’s mindframe is re-
plicated in clay during a whole year. According to the romanticists art represents 
a link between the artist’s experiences and emotions. In those days they were 
talking about painting, music and poetry - not lumps of clay. So, what is this? An 
outdated art theory? A reference to the inevitable passing of time? Very few of 
us are able to portray what Rainer Maria Rilke described as ”the touch of time”. 
For most of us time passes unnoticed. The artist, however, seems to be able to 
capture the moment - albeit only momentarily. This circle, however, shows us how 
traces remain. 
 The third element, also in the shape of a circle, is placed on the floor and 
composed by very di#erent elements than the one on the wall, is exactly the same 
size. There’s an inherent rhythm present. The many minute parts of the circle are 
all shining and bright and similar to fragments geologists and archaeologists dig 
out of the ground. They are not only similar, they are actual fossils of flowers and 
plants. Some may even appear to be fragments of skeletons, sca!ered like in 
a dig before cataloguing and registration. But not quite coincidental since they 
form the periphery of a circle with a few pieces outside of the circle as if sorting 
has already begun.
 The final element is a series of shallow brown vessels containing odd 
white objects, some of them similar to fragments of seashells but mostly 
unidentifiable. 
 The large circle on the floor and the content of the brown vessels give the 
impression that we are faced with some sort of scientific matter awaiting 
investigation. But is that so? 
 The answer is no. We are not looking at scientific material. These are not 



objects Kari Aasen has dug up or found – they are objects she has created. To 
a large extent natural objects. She has dipped flowers, branches and leaves in 
porcelain, thereby creating a category of (modern) fossils which in a few mo-
ments converts and petrifies organic matter into everlasting substance. But 
it is reminiscent of scientific matter, which is significant because it allows us 
to discover the variations.
 During the Enlightenment society became very much aware of what the 
American philosopher Michael Walzer called the art of separation, the art of 
making distinctions. One distinction that was introduced was between art, morals 
and science. This distinction can be justified in a number of ways. Philosopers 
such as Immanuel Kant (1724-1804), Max Weber (1864-1920) and Jürgen Habermas 
(1929-) have all focused on the criteria for validity of these three spheres. What is 
morally appropriate can be distinguished from what is aesthetically interesting 
and scientifically true. Hans Gude’s landscape in the painting Brudeferden i 
Hardanger/The Bridal Procession in Hardanger (1848) only partially reflects the 
landscape of the $ord it depicts. From a scientific perspective it is not true, but it 
still remains aesthetically relevant.
 In our post-modern era, however, we have seen the emergence of a de-di#e-
rentiation characterized by ignoring or repealing distinctions between genres of 
art or between art and science.  Science has approached the arts and the arts 
o"en bears similarities to science. These art projects are not scientific, they 
imitate science. Nobody is going to critique Kari Aasen’s work in this exhibition.  
Within botany and geology artificial fossils would be considered fraudulent – but 
not so in the art world. The criteria for validity are di#erent. That is why it is 
important to maintain the distinctions and di#erences. Otherwise we would be 
faced with a whole bundle of problems. In her work Kari Aasen makes us reflect 
on these issues.

With reference to the two circles that rhyme, has the passing of time and the-
ory of expression any relevance towards artificial fossils and seashells?  From a 
scientific perspective; hardly, but definitely from an artistic or cra"s perspecti-
ve. What unifies the objects in the exhibition is how they reflect the experience, 
confidence and skills of the artist. In the many di#erent ceramic objects we can 
see the diversity of the ceramic medium and how it demands proficiency in hand 
as well as in spirit. These projects are innovative and original, above all in their 
intellectual capacity.  

Gunnar Danbolt
Professor i kunsthistorie / Professor of art history



Et kunstnerskap bør alltid leses som en pågående prosess. Ikke som en statisk 
væren, et ferdig resultat eller en reise mot et bestemt mål. Et kunstnerskap bør 
snarere sees som en bevegelig situasjon, eller en bred flerfelts vei, der begrepet 
kontinuitet, i ordets mest mangslungne betydning, binder det hele sammen, men 
aldri se!er punktum. En slik beskrivelse gjelder i aller høyeste grad for Kari Aasen, 
som gjennom hele si! virke har presset leirkunsten videre. Hun har fornyet, vari-
ert og endret si! u!rykk, men aldri gi! slipp på sin egen eller fagfeltets historie. 
Med referanser bakover, søker hun alltid fremover, e!er nye muligheter i materi-
alet, i teknikken og i formen - men også i det konseptuelle. Det siste har alltid vært 
en betydelig dimensjon ved hennes kunstnerskap, men fremstår nå kanskje enda 
mer styrende enn før.
 Den overordnete idé ved Aasens seneste produksjon kan kort beskrives som 
”å skape natur av natur”, og kan forstås på flere måter. Altså ikke bare som at lei-
ren selv er et stykke natur, og brukes som middel for å gjengi eller skape et bilde 
på naturen, slik vi for eksempel ser det i den skulpturelle skogsklyngeserien 
Norwegian Wood.  
 Men også ved at et stykke formet natur - i de!e tilfellet håndplukket tørket 
plantemateriale - dyppes i porselen og gjennomgår strukturelle endringer som 
fører frem til en ny og annerledes form for natur. Svøpt i porselenskapper kan de 
riktignok fremstå som Pompeii-aktig forstenete på den ene siden, i et tilnærmet 
størrelsesforhold 1:1, samtidig som de på den andre siden kan synes transformer-
te fra én virkelighet til en annen.  Denne virkelighetsforskyvningen forsterkes yt-
terligere når porselensformene se!es sammen i nye konstellasjoner og, gjennom 
det som viser seg å være fiktive rekonstruksjoner, skaper nye forventninger hos 
betrakteren. Vi ser begge deler i serien Herbarium / Still Life. 
 Det er ikke ny! at Aasen finner inspirasjon i naturen. Hennes formspråk 
har i en årrekke vært utpreget organisk og referanser til sjødyr, tangplanter og 
blomster er o"e umiddelbare assosiasjoner som følger hennes arbeider. Denne 
gangen har hun imidlertid beveget seg opp fra havet og inn fra blomsterengen, 
og heller konsentrert seg om den te!e norske furuskogen som formasjon og te-
matikk. Og hvis man da ser på skogskulpturene som tematiske oversiktsbilder, 

kan kanskje herbariene synes å u!rykke nærgående enkeltstudier av naturens 
partikulære bestanddeler. Herbariene avbilder med andre ord de vekster som be-
finner seg på bakkenivå, under de te!e trekronene, og som man ikke umiddelbart 
får øye på før man bøyer seg ned og bevisst ønsker å se. Allerede her aner vi en 
slags vitenskapelig tilnærming fra Aasens side ved at hun gjør sine bestemte ut-
velgelser innenfor et gi! gjenstandstilfang, bearbeider det og lø"er det frem for 
betrakteren som et stykke verdifullt forskningsmateriale. De!e vitenskapelige 
aspektet forsterkes y!erligere idet vi innser at utvelgelsen er skjedd på grunnlag 
av bestemte kriterier og at Aasen følger et se! styrende regler i sin kunstneriske 
og tekniske bearbeiding av plantematerialet.  
 Aasen begynte prosjektet i sin egen hage, der hun samlet og tørket utvalgte 
vekster før hun dyppet dem i flytende porselen (skinnende hvit eller innfarget 
svart) og lot dem brenne ved 1260 grader. Frem vokste nye former, basert på 
naturen selv, både ved å være rene avstøpninger, men også gjennom det avgren-
sete innsamlingsområdet. E!er hvert utvidet hun området til også å gjelde veien 
mellom hjemmet/hagen og atelieret, noe som ikke bare utvidet og endret det 
fysiske feltet hun hadde arbeidet innenfor, men som i  sin tur også brakte tids-
aspektet inn som en vesentlig side ved prosjektet. Regelmessigheten og det re-
petitive i Aasens egne bevegelser mellom hjem og arbeid; det sykliske i form av 
dager, uker, måneder og årstider, sier noe om tiden som går. Slik vi har se! det 
hos henne tidligere, for eksempel i prosjektet Tre hver dag, der hun gjennom hele 
2000 laget små krukker og selv beskrev dem som ”dagboknotater” eller ”tids-
objekter”, slik ser vi nå at herbariene til dels vokser frem som resultater av Aasens 
bevegelser og tilstedeværelse i eget liv. Man kan med andre ord si at herbariepro-
sjektet blant annet har til hensikt å kartlegge, og at denne kartleggingen finner 
sted på flere plan. Den kan både anses som en privat journalføring for Aasen selv, 
men også som en kvasivitenskapelig presentasjon av et bestemt forskningsma-
teriale slik det arter seg innenfor gi!e rammer. Begrepet kvasivitenskapelig 
blir interessant og relevant å beny!e her e!ersom det jo ikke er snakk om reelle 
naturvitenskapelige undersøkelser, men heller en organisering av bearbeidet ma-
teriale og fiktive rekonstruksjoner. 

Herbarium /Still life Hvordan objektene er plassert i rommet er alltid vesentlig og retningsgivende for 
hvordan en utstilling skal leses. De!e gjelder ikke minst innenfor leirkunsten, som 
sammen med de øvrige materialbaserte kunstartene siste 40 år, har drevet frem 
det vi kan betrakte som underliggende strategier i sin kuratering og utstillings-
arkitektur. Aasen vært en pådriver i denne utviklingen og vi har i hennes kunstner-
skap se! hvordan hun gradvis har $ernet seg fra bruksaspektet i sine krukker og 
fat, enten ved å plassere dem i rommet på en slik måte at de må betraktes ut fra 
sine skulpturelle kvaliteter alene, eller ved å blåse dem opp i format slik at den 
reelle bruksfunksjonen uteblir og heller hefter ved verket som et meta-aspekt 
eller som en tematiserende referanse. Det er interessant å se hvordan hun nå går 
i en helt ny retning. Med herbariene/Still Life går hun imidlertid over i det som må 
anses som en annen utstillingsform/ -disiplin. Ved å feste objektene i vitriner, 
enten som frittstående objekter, som i noen tilfeller kan minne om plante- og 
dyrefossiler, eller som fragmenter og rekonstruksjoner av større paleontologiske 
funn, trigger hun det kvasivitenskapelige aspektet y!erligere og vi får assosia-
sjoner til et naturhistorisk museum snarere enn til et kunstgalleri. Urner, kolber, 
glass og bøsser med knuste og til dels pulveriserte porselensformer forsterker 
de!e inntrykket og skaper en form for usikkerhet hos betrakteren. 
 Med de!e er vi tilbake ved det konseptuelle aspektet i Aasens produksjon. 
Vi presenteres for en overordnet idé, der hun gjennom sine arbeider og måten de 
presenteres på, helt direkte oppfordrer betrakteren til å ta del. Det er ikke gi! at 
vi ser det vi ser og gjennom det kontekstuelle spillet blir vi tvunget til å ta stilling 
til våre forventninger, til å tenke på ny! og til å reflektere over den virkelighets-
forskyvning som finner sted re! foran øynene på oss. Riktignok ikke i like drama-
tisk forstand som da hun i 2000, gjennom prosjektet Erosjon, lot en monumental 
leirekrukke sakte forvitre over tid og til slu! opphøre som objekt i gallerirommet, 
men på et noenlunde tilsvarende vis, ved at porselensobjektene i glassmontrene 
opphører å være entydige porselensobjekter, men heller gir seg ut for å være noe 
annet - som igjen gir seg ut for å være noe annet. Ti!elen Herbarium / Still Life 
underbygger denne leken med sammenhenger y!erligere og blir styrende i tolk-
ningsøyemed.
 Selv om u!rykket og metoden er ny i herbariene, oppre!holder disse verkene 
kontinuiteten i Aasens kunstnerskap gjennom tids- forgjengelighetstematikken. 
Det sykliske, det prosessuelle, det organiske og tilnærmet naturvitenskapelige 
ved disse arbeidene kan betraktes i forlengelsen av både før nevnte Tre hver dag 
og Erosjon, men også i hennes skulpturelle krukke- og fatarbeider hvis referanser 
til planteliv både over og under havoverflaten er tydelig til stede. Med hensyn til 
det siste kommer serien Norwegian Wood inn også som et formalt bindeledd, 
e!ersom vi i disse arbeidene ser Aasens tydelige signatur i den håndverksmes-

sige bearbeidingen av form og overflate. De te!e skogklyngene fremstår som 
svulmende og lekne, nærmest eventyraktige og li! naive i si! u!rykk, med gla-
surer og farger som peker bakover i tid og er gjenkjennelige, om enn med en li! 
annen valør. 
 Slik de seneste arbeidene i sin visuelle fremtoning kan synes å veksle mel-
lom å zoome inn til det partikulære (herbariene) og zoome ut til det generelle 
(skogklyngene), slik kan de på tilsvarende vis synes å være gjenstand for veks-
lingen mellom innovativ forskning på den ene siden, og erfaring og etablert hånd-
verksmessig kunnskap på den andre siden. Det siste bygger bro til det første 
og sammen med den overordnede idé skapes gjenkjennelighet, kontinuitet og 
identitet til Kari Aasens kunstnerskap.

Mai Lahn-Johannessen
Kunsthistoriker

An artistic career is a perpetual process. It is not static, nor concerned with fin-
ding absolute solutions, nor is it a journey towards any specific goal. An artistic 
career is a constant journey along many di#erent paths; it’s like a four-lane motor-
way: perpetual movement binds it all together.  Kari Aasen’s career can definitely 
be described as a journey. During her career she has reinvented, diversified, al-
tered and renewed clay art while always remaining faithful to her profession’s 
history and true to herself. Solidly grounded in historical references she always 
looks ahead to new material opportunities, techniques, forms and concepts. Con-
ceptualism has always been important in her art, and these days conceptualism 
seems to have significant influence over her work. 
 ”Nature by nature” may suitably describe Aasen’s recent works. This key 
feature in her art may be read in many di#erent ways, and not only as clay being 
natural or an element she makes use of to recreate natural forms, as e.g in her 
sculptural series Norwegian Wood.  It is also apparent in how she takes natural 
materials, dried plants dipped in porcelain, to invoke a sense of petrified Pompei-
an ma!er or of objects transformed from one existence to another. This reality 
distortion is even further emphasized by the formal constellations of the 
porcelain, giving the spectator new expectations through fictional reconstructi-
ons, as seen in the series Herbarium / Still Life. 
 Taking inspiration from nature isn’t new in Aasen’s art. For many years her for-
mal language has been distinctly organic and references to mammals, seaweed or 
flowers immediately come to mind. In this series, however, she has taken a step 
away from the shores and fields of flowers to focus on the dense pine forests as 



theme and form. If you consider the forest based sculptures general in per-
spective, perhaps the herbaria may represent a closer inspection of its particular 
substances. The herbaria, in other words, portray the flora on the ground under 
the tree canopy. It is hard to notice unless you know how to look for it.  Aasen 
chooses a specific approach in processing and presenting her valuable research 
material. The scientific aspect is further enhanced by knowing that the selec-
tion of objects is based on specific criteria. Aasen also adheres to a set of guiding 
principles in her artistic and technical processing of plant matter. This project
began in Aasen’s own garden. She decided to collect and dehumidify certain 
plants and to dip them in liquid porcelain (white or coloured black) before firering 
them to 1260 centigrade. The emerging new forms remained natural in how they 
were cast, but also according to their location. She slowly expanded her search to 
the road between her home, garden and studio. This expanded and changed her 
field of research, and also introduced time as an essential factor in the project. 
The passing of time is visible in Aasen’s regularity and repetitive movements be-
tween work and home; a cyclic passing of days, weeks, months and seasons.  This 
can also be observed in her former works e.g. in the series Tre hver dag (Three a 
Day). During the year 2000 she made a series of small urns which she des-
cribed as ”diaries” or ”time capsules”. In a similar way to  the emerging herbaria, 
these objects are partly results of Aasen’s  movements and self awareness.  The 
herbaria constitute a form of mapping on many di#erent levels. They may re-
present Aasen’s personal journals but may also be viewed as quasi-scientific 
presentations of research material within a specific field. Since her research is 
un-scientific the term quasi-scientific is interesting as well as relevant; it refers 
to the organization of processed ma!er and fictional reconstructions. 
 An object’s position in an exhibition o"en o#ers an essential guide to under-
standing. This is especially significant with clay art. Together with the other ma-
terial based art forms clay art has been instrumental in defining a specific set of 
curatorial strategies and exhibition architecture during the last 40 years.   Aasen 
has been a driving force in this development and her artistic career has demon-
strated how she has distanced herself from traditional usefulnes in her urns and 
trays; either by presenting them as sculptural objects or by increasing their size 
beyond usefulness, creating a meta-perspective or adding thematic references.  
It is interesting to see how she now changes direction. With the herbaria/Still Life 
however, she seems to enter an entirely di#erent exhibition practise or discipline. 
Free standing objects, reminiscent of plant- or animal fossils or fragments and re-
constructions of large paleontological discoveries are mounted in display cases, 
thereby further enhancing the quasi-scientific aspect, leaving the observer with 

an impression of a natural history museum more than an art gallery. Urnes, 
tubes, glasses and jars with crushed or pulverized porcelain forms strengthen 
the impression and creates uncertainty. 
 This brings us back to the conceptual aspect of Aasen’s production. The 
works, and how they are displayed, o#er an idea or a key concept, and then she 
literally invites the observer to participate. What we see is perhaps not what is. 
The contextual game questions our expectations, demands that we reconsider 
and reflect on the distorted reality happening right in front of us. Not unlike, but 
far less dramatic, than in the installation Erosjon (Erosion) in 2000, when a monu-
mental clay urn slowly deteriorated and ceased to exist as an object in the gallery 
space. In a similar way, the porcelain objects in the display cases cease to exist 
as merely porcelain but take on another meaning, and even secondary meanings. 
The interpretation of the title; Herbarium / Still Life describes this playful game 
of contexts and guides our interpretation. 
 Although the expressions and methods are new, the perishable and time-ba-
sed quality of the herbaria, demonstrates the consistency of Aasen’s artistic 
career. The cyclic, process oriented, organic and almost scientific aspects of 
these works are a continuation of Three a Day and 
Erosion but also of her sculptural urns and trays with clear references to land and 
sea based flora and fauna.  The series Norwegian Wood also represents a formal 
link to Aasen’s distinct signature in craftsmanship and execution of form and 
surface. The dense forest clusters are playful and voluptuous naïve fairytales 
with glazes and colours reminiscent of the past; easily recognizable but with 
slightly altered hues. 
 The visual appearances of her recent works seem to shi" between zooming 
in on the particular in the herbaria series, and zooming out to the general in the 
forest clusters series. In this way they are reminiscent of the constant shifts 
and bridging of the gap between innovative research and experience based 
professional cra"smanship. Together with her choice of concept these factors 
provide recognition, continuity and identity to Kari Aasen’s artistic practise.

Mai Lahn-Johannessen
Arthistorian







vi heng der på stupet til slu!, e!er fingertuppane,  prøver å la vere å sjå ned, veit at det enno er mykje 
ugjort, vi har samla sølv, komple! bestikk til tolv, vi har limt alle bilda inn i album og gi! dei til barn og 
barnebarn, vi har site i solnedgangar og rodd $ordar, vi har mø! kjærleiken og samla dei gode minna, 
vi har hata og forakta, vi kjenner a! kjenslene frå snø i håret gjennom kalde vinterne!er eller sol på 
berget i varme sommardagar, vi veit alt meir enn nok om deprimerande haustregn, om våte ullsokkar 
og keisemd, om sorg veit vi, og kjenner vegane gjennom våren og graset, fargane på blomane, 
formene på bladverket og frøkapslane, barken på trea under handflatene, vi har suvenirar frå $erne 
land og byar, vi samlar frø i gamle gruvegangar for å arkivere mangfaldet, men først no vert det klart 
for oss at vi har gløymt å sortere det ukjente, det ubestemmelege, katalogisere det forgjengelege, 
beskrive det som forsvinn, arkivere det dødelege før taket glepp, vi har så mykje å gjere i denne verda

   

                     Helga G. Eriksen

ARKIV



Separatutstillinger i utvalg
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