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Crispin Gurholt 
Live Photo #26: Lillestrøm  
 
Gjennom hele sin karriere har Crispin Gurholt jobbet konsekvent med sine ’live photo’: 
stedspesifikke installasjoner hvor modeller iscenesettes i virkelige miljøer i en to timer lang 
performance. Installasjonene er utgangspunkt for produksjon av videoarbeid og fotografier. Felles 
for Gurholts verk er at de retter fokus mot og problematiserer stedet der de foregår, enten de 
stiller spørsmål ved kunstens rolle og funksjon, eller om de tar for seg mer samfunnsmessige 
temaer.  
 
I Akershus Kunstsenter presenterer Gurholt to live photo-installasjoner. Den første Live Photo 
#23: Havana er fotografier med utgangspunkt i hans live installasjon under Havanna Biennalen 
2012. Lokalisert i et nedslitt cubansk hus, som bærer spor av å en gang ha vært et storslått hjem, 
representerer de iscenesatte tablåene både et konstruert bilde på Cuba, og det virkelige Cuba. 
Konsekvensen er at det blir vanskelig å skille mellom fiksjon og virkelighet, mellom original og 
kopi. Sentralt i prosjektet står ideen om simulakrum, et begrep hentet fra den franske filosofen 
Jean Baudrillard. Kort fortalt er simulakrum et begrep for en kopi uten en original, hvor kopien blir 
virkelig og tilskrives verdi som virkelig.  
 
Inkludert i utstillingen er også et tekstverk som samler Havana og den nyeste installasjonen, Live 
Photo #26: Lillestrøm, hvor Gurholt selv uttrykker sine tanker rundt ideen om en kopi uten en 
original – eller en virkelighet uten innhold. Installasjonen Lillestrøm foregår live på åpningsdagen i 
kunstsenteret, og gitt lokasjonen er det nå kunstrommet og dets tilhørende funksjoner, med 
kunstverk og betrakter, som utforskes. Etter åpningen er det kun rekvisittene fra live-
installasjonen som oppleves: Et utstillingsmonter med fem speil. I Lillestrøm blir vi konfrontert 
med oss selv som betraktere. 
 
Gurholt berører her aspekter knyttet til hvordan vi oppfører oss på kunstutstilling, hvilke 
forventninger vi har til den og til verkene som vises der, og ikke minst hvilken verdi vi tilskriver 
utstillingen – og dermed kunstverkene. Kunstfeltet er trolig et av de feltene som mest av alt 
preges av en relativ verdi: et kunstverk har kun den verdien det til enhver tid tilskrives. Det er 
relevant å spørre seg om kunstverkene bare er tomme objekter, eller om de en reell verdi og 
betydning.   
 
Gurholts installasjoner er selvrefleksive, der de i sin kopiering av et sted peker tilbake på ulike 
egenskaper og forventninger til stedet, og dermed aldri er identisk med originalen. På samme 
måte som Havana representerte både et konstruert bilde på Cuba, og et virkelige Cuba, kan også 
den nye live-installasjonen til Akershus Kunstsenter leses som en utforskning av kunstfeltet. Som 
et konstruert bilde på en reell situasjon, bringer installasjonen ulike perspektiver på 
betraktersituasjonen, og slik konfronteres vi med våre forventninger til kunstfeltet og til 
kunstverk.  
 
Live Photo #26: Lillestrøm vil kun foregå åpningskvelden: fredag 14. mars kl. 19–21. 
Hele utstillingen vises i perioden 14. mars–13. april.   
 
Utstillingen er støttet av Statens Utstillingsstipend, Akershus Kunstsenters produksjonsstipend fra 
BKH og prosjektstøtte fra vederlagsfondet.  
 
Crispin Gurholt (f. 1965) bor og arbeider i Oslo og Berlin. Gurholt kan vise til stor internasjonal 
utstillingsaktivitet, og han har hatt flere separatutstillinger, deriblant ved Henie Onstad 
Kunstsenter (2006), Stenersenmuseet (2010), Lillehammer Kunstmuseum (2012). I 2012 deltok 
han i Havanna-biennalen, og denne våren er han også aktuell i utstillingen Vikingmytologier som 
vises på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Crispin Gurholt er utdannet ved Statens Kunstakademi 
og New York University SCE Film School.  


