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I Inside – Off presenteres arbeider av Adel Szakacs og Andrea Wikhammer 
Heir. I utstillingen møtes vi av to visuelle univers som tar for seg kroppslig 
materiale. Mye av materialet som er brukt er ukonvensjonelt og vi vil blant annet 
møtes av grisetarmer, fett og bilder trykt på lateks. Både Szakacs og 
Wikhammer Heir har en romslig tilnærming til hvordan de viser sine arbeider og 
utstillingen vil like mye føles som en enhetlig romslig installasjon som en 
presentasjon av to forskjellige kunstnerskap.  
 
I denne utstillingen vil man møtes av kroppslighet i forskjellige former. I tillegg til 
en installasjon skapt for gallerirommet av kunstnerne i fellesskap vil man også få 
se fotografi trykt på lateks og glass.  
 
Selv om mye av det man vil få se på utstillingen ved første øyekast kan virke 
grotesk er det likevel en utstilling om ønsket om nærhet – om det ubeskrivelig 
vakre, skjøre og kortvarige det kroppslige faktisk er. Adel Szakacs sier ”Oftast 
handlar mina arbeten om en strävan efter att vilja komma nånting nära, ibland 
mer på ett filosofiskt abstrakt plan och ibland mer på ett mer metafysiskt plan. 
Ibland kan jag även uppleva att jag lever i en tid då det finns så otroligt mycket 
press i samhället kring människans vilja att att komma nära något eller någon, det 
får inte vara på ett djupare plan utan enbart bara finnas på ytan.”  
 
Andrea Wikhammer Heir sier: “Jeg har også jobbet mye med den iboende 
impulsive trangen mennesket har til å komme nært innpå noe. Trangen vi har til å 
ta og kjenne på. Dette fenomenet er aller mest interessant for meg når det enten 
ligger synlige eller usynlige barrierer i veien for å faktisk kunne berøre, og 
gjennom det muligens forsterke begjæret etter direkte kontakt?” 
 
I utstillingen kan man oppfatte verkene som en streben etter å komme nært noe 
flyktig og forsøke å gi liv til de trass i at det bare er et utsnitt av noe stort og 



komplekst. Følelsen av at man ikke kan komme nært innpå forsterkes av bruken 
av det todimensjonale og utstillingen berører derfor kun overflaten. Men hva 
skjer når kroppslighet blir todimensjonal? Wikhammer Heir sier; ”Å jobbe 
todimensjonalt med «kroppslig materiale» er i seg selv ganske selvmotsigende, 
da det kanskje er nettopp gjennom volum at vi definerer kropp? Kroppen kan vel 
sies å være en type beholder. Når vi bretter deler av kroppen ut på flaten lykkes 
vi ikke å holde den der, den renner, glir, folder seg og kommer til live også 
todimensjonalt.” 
 
Når man går igjennom utstillingen er det tydelig at kunstnerne deler lidenskapen 
for å jobbe prosessbasert og selv om noen av verkene er laget i felleskap på 
stedet, står også deres egne verk som monumenter på hver side av rommet og 
kommuniserer med hverandre. Szakacs skjøre lateksprinter henger på et vis 
som nærmer man seg kan lukten minne om nærhet, eller ønske om å komme 
noen nær. Lukten fremmer samtidig en distanse til nærhet da lateks også skaper 
en barriere. 
 
Holder man øye med Szakacs printer igjennom rommet, vil de forandre seg 
drastisk når du nærmer deg Wikhammer Heir sin installasjon på motsatt side av 
rommet. Wikhammer Heir installasjon kan ved første øyekast mine om en kiste 
ikke bare fordi målene til platen er Wikhammer Heir egne kroppsmål, men også 
fordi den er plassert ved enden av det lange gallerirommet. Platen viser en 
kollage av innvoller slik Wikhammer Heir kan forestille seg innsiden ser ut – 
kaotisk og vanskelig å skille fra hverandre.  
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