
Stavanger aftenblad  ·  tirSdag 13. mai 2014 23

Kultur

I dag
 
Sølvberget
Cinemateket kl. 12: Paradisets barn. Et parisisk 
melodrama.

Skipper Worse Ledaal
Syng med oss kl. 11 med Ledaalgruppen.
Glade barn fra Hannes Lekestue opptrer med 
vår- og 17 mai sanger kl. 12.45.

Skipper Worse Madla
Glade barn fra Hannes Lekestue opptrer med 
vår- og 17. mai sanger kl. 12.30.

Folkets Hus
Rogaland fylkeslag inviterer til foredrag  
om MS kl. 18 Jørgen Jelstad forteller. 

Lille konsertsal, Bjergsted
Klaveraften med Prof. Erling R. Eriksen og  
klaverstudentene ved UiS Institutt for musikk 
og dans kl. 19.30. Musikk av Liszt, Grieg,  
Chopin, Janácek, Debussy, Bartók, Gershwin 
og Ravel.

Viseklubben (arkivet)
Spiers & Boden kl. 20. 

I Morgen
 
LHL Stavanger
Turtrim med møtested Gamlingen kl. 11.
Åpent møte i Bekkefaret Bydelshus kl. 19. 
Sjef i ordensseksjonen Rogaland Politidistrikt 
Kristian Jonassen vil orientere om sikkerhet i 
hjemmet.

grønttur til Strømvik
Jærsoppen inviterer til Grønttur, styret har 
med suppebasis og vi suplerer med det vi  
finner av vårens spiselige vekster. Oppmøte  
på parkeringen på nedsiden av Godalen  
vidergående skole kl. 17.

Skipper Worse Ledaal
Bedriftsbesøk hos Stavanger Aftenblad kl. 11. 
Bli med og se hvordan et moderne mediehus 
ser ut!

Skipper Worse Madla
Grunnloven og Stortinget 200 år. Utgått på 
dato eller fornyet folkevalgt innflytelse?  
Ved dr. polit. professor Hilmar Rommetvedt 
kl. 12.

Skipper Worse Tasta
Hverdagsprat om tro kl. 12. Prest eller diakon 
innleder til samtale i gruppe. I dag ved Kjersti 
Wee.

Vitenskapsakademiet i Stavanger
Inviterer til åpent møte kl. 19 i Arkeologisk  
museum. Foredragsholder er Tom Hetland, 
historikar og kommentator i Aftenbladet.  
Tema er: Kvar står grunnlovsverdiane i dag?

St. Petri kirke
«Sanger om Norge». St. Svithun Sangforening 
og KorEssa byr på vakre sanger i anledning 
Grunnlovsjubileet kl. 19.30, Solist Leif Jone 
Ølberg. Foredrag ved biskop emeritus Ernst 
Baasland.

Metodistkirken, Sandnes
Formiddagstreff kl. 12.

Sandnes Bluesklubb
Michael Ray &
The Royal 
Flush  
spiller  
på 
Sandnes 
Brygge kl. 
20.30.

Kalenderen

Stavanger
Å se seg gjennom de sju filme-
ne som vises i utstillingen «It 
Could Go Either Way» tar om-
kring to og en halv time, de er 
vel verdt hvert minutt, men har 
du anledning kan det være lurt 
å se utstillingen i flere omgan-
ger. 

«It Could Go Either Way» er 
et samarbeid mellom kunstne-
ren Mariam Ghani og danseren 
og koreografen Erin Ellen Kel-
ly. Utstillingen er satt sammen 
av 7 videoverk. Arbeidene er 
filmet i ulike deler av verden; i 
USA, Tyskland og Afghanistan, 
i De forente arabiske emirater – 
og i Norge. Det nyeste verket, 
Like Water From a Stone, ble 
filmet i Rogaland, sommeren 
2013.  

Stedsvalgene er ikke tilfel-
dige, stedets kvalitet og egen-
art er et viktig element, kanskje 
det viktigste, i filmene til Ghani 
og Kelly. En måte å lese denne 
kunsten på kan derfor være å gå 

via arkitekturprofessor Chris-
tian Norberg-Schulz (1926-
2000) sine tanker om stedets 
ånd – genius loci. Et sted, sa 
Norberg-Schulz, er ikke bare 
natur, eller bare bygninger og 
strukturer, et sted er også sosi-
ale relasjoner, følelsesmessige 
opplevelser og sanseinntrykk, 
og stedet har også mer flyktige 
kvaliteter som varierende gra-
der av luftfuktighet, tempera-
tur, lys, lukt og lyd. Alle disse 
elementene, som til sammen 
utgjør stedets ånd, kan ikke 
tenkes uavhengig av hverandre, 
det er nemlig samspillet mel-
lom dem som gir hvert enkelt 
sted sitt særpreg. Jeg tror at det 
nettopp er stedets særpreg, ge-
nius loci, de to kunstnerne er på 
jakt etter – vel vitende om at et-
hvert sted er forskjellig fra alle 
andre steder på en rekke synli-
ge og usynlige måter. 

I de syv filmene som de viser 
oss i denne utstillingen, kobler 
kunstnerne seg opp til genius 

Genius loci, stedets ånd
hhEt kuratorstipend kommer hele byen til gode.

Mariam Ghani og Erin Ellen Kellys videoverk: «Landscape Studies, New Mexico (2008-2010)».

Kunstkritikk  Rogaland kunstsenter

Utstilling

hhRogaland Kunst- 
senter: Mariam Ghani 
og Erin Ellen Kelly «It 
Could Go Either Way»
hhVises til 29. juni.

loci gjennom bevegelser, bilder, 
toner og ord. Verkene kalles vi-
deoverk, men kunne like gjerne 
ha blitt kalt Gesamtkunstwerk, 
rett og slett fordi hvert enkelt 
verk består av ulike sjangere 
som opererer relativt uavhen-
gig av hverandre; musikk, dans 
og bilder framstår som likestil-
te elementer. Noen av arbeide-
ne er svært narrative, de kom-
muniserer en bestemt historie 
til betrakteren, andre er åpne 
og gir dermed rom for flere for-
tolkninger. I enkelte av verkene 
står musikken minst like sen-
tralt som det visuelle, særlig 
fint er lydsporet til rogalands-
verket Like Water From a Sto-
ne.

Utstillingen «It Could Go 
Either Way» er kuratert av Amy 
Mackie, som i fjor fikk Stavan-
ger kommunes kuratorstipend. 
Denne utstillingen viser at sti-
pendkomiteen gjorde et godt 
valg, gjennom Mackie har vi 
fått en fantastisk fin utstilling 
til byen.

Sigrun Hodne


