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Erna Solberg si udemokratiske maktliste

Møt Sigmund Skard

Eg treng.... (I need)
Kunstnernes hus i Oslo 2008. 
Performance/isenesatt foto.

Å gå til sengs med ein arm. 2007
Dokumentasjonen blei vist på ein monitor inni 
innstallasjonen, altså senga.

Lufttransport 2
Sigmund Skard er invitert til ein stor kunst-
festival i Portugal denne hausten. Denne og 
«Eg treng...» er han spesielt bedt om å visa. 

On the hedge
Video laga av stillbilder. 
– Eg forflyttar kroppen min på hekken ved å 
bruke to 2 m lange og 0,70 m breie treplater.

Nasjonalsongen. 2006
Varmtvasskrana er utsliten og gir frå seg ein 
irriterande lyd. Tonehøgda kunne regulerast 
og hang saman med vass-straumeen.

Harley.  2005
Putrelyden frå det eine kinnet minner om 
motorlyd. Handlinga er filma og klipt saman  
i loopar på 30 sekund.

Tandemballong.
2004
– Mi eiga oppfinning, seier Skard. To bal-
longar er «smelta» saman til ein. Det trengst 
samarbeid til for å få  ballongen til å fungera.

Pynting av juletre i blinde
2004
Korleis er det eigentleg å pynta juletre med 
tildekka augo?

A man with a big Coke in a small world
2003
– Eg sit og drikk eit glas Cola med venstre-
handa. Høgrehanda er plassert inni eit mod-
ellhus av papir. Når huset tar fyr må Colaen 
brukast til sløkking. Det handlar vel om det 
todelte i livet dette også. 

Hanging out
Readymakeskulptur. 2006
50 kleshengarar sett saman til ein pyramide 
er hengt horisontalt og festa til ein vegg med 
krokar. 

Eg tenkte hardt på noko (thinking hard on something)
Innstallasjon for video og luftmadrass. 
Publikum kunne legga seg på ei grøn luftmadrass, stikka hovudet 
inni trekassen og sjå ein video som blir vist på ein monitor. Til lyden 
av bølger mot stranda og ser du bilder av hender som flyttar stein.

Eit steg tilbake
Eit nedslite trappetrinn i eit offisiellt bygg frå 
1870-talet i Oslo er reparert med gips.
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Alle bildene er henta frå kunstnaren si eiga nettside, sigmundskard.com - der kan du sjå heile videoar frå dei ulike utsillingane hans.

Ruspolitikk og overdoser


