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Find Your Eyes is a longterm placemaking, open air exhibition curated by Monika
Wuhrer and Ingeborg Kvame and run by Leva Urban Design at Sølyst in Stavanger,
Norway. Over the course of 2017, Find Your Eyes has presented a rotating group of
artists who have collaborated on artistic interventions on the island. In Volume 3 of
Find Your Eyes, Line Anda Dalmar and Per Kristian Nygård will create
sitespecific projects at Sølyst. Previous artists involved in the project have included:
Felipe Mujica, Johanna Unzueta, Songül Boyraz, Peter Höll, Margrethe Aanestad and
Ingeborg Kvame.
The island of Sølyst is changing. The identity of the small and intimate neighborhood is
transforming as an ongoing property development is sets its mark on the island. Find
Your Eyes enlightens this transformation, creating a mysterious dream landscape
behind the extant historical buildings and the projected condominiums of the future.
Creating a parallel space to investigate these changes, Line Anda Dalmar and Per
Kristian Nygård create work that projects societal issues onto the forest of Sølyst to
explore our relationship with our environment and each other.
In Framing, Per Kristian Nygård
will play with a traditional
construction principle: a skeletal
construction of a house. Built
without machinery or
construction aids, as opposed to
many modern, luxurious
buildings that prioritize profit and
market aesthetics, Framing will
take the human body into
account in its construction.
Framing will be situated close to
the street, visible and
conspicuous, yet not entirely out
of place. Viewers will be able to enter Framing and return throughout the course of the
exhibition to witness how the sculpture changes as nature creeps in over time and

occupies the structure. Over time, the wood of the sculpture will slowly become warped,
its structure will become overgrown. Eventually, if Framing remains untouched by
development on the island, it will become part of the forest itself.
Line Anda Dalmar turns her
focus to the forest itself. Trees
are social beings. Through
complex, connected root and
fungus, they communicate with
one another. Understanding the
importance to study and
understand nature’s ancient
history, Skogsmonologer (Forest
Monologues) aims to enhance
and activate the forest by
personifying the trees that live
there. Dalmar is interested in
the ways in which cultural
history is often given more importance than natural history. During Skogsmonologer,
Dalmar will connect the trees with voices, which will be activated with sensors. She has
asked eight writers from diverse disciplinesfrom poetry to children’s booksto give
selected trees a voice. Silent witnesses to the history and life of the island, the trees will
tell their stories with the help of the artists. The forest will come alive as the trees make
their voices heard.
Contributing Writers are Rune Belsvik, Heidi Anett Haugen, Markus Lantto, Ingunn
Lygre, Guro Klyve Parr, Helge Torvund, Frank Tønnessen (Tønes) and Torhild
Wardenær
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Find Your Eyes er en utendørs utstillingsserie kuratert av Monika Wuhrer og Ingeborg
Kvame på oppdrag fra Leva Urban Design. Serien er en del av byutviklingsprosjektet
Kulturøya på øya Sølyst i Stavanger. I løpet av 2017 har Find Your Eyes presentert
forskjellige kunstnere som har samarbeidet om kunstneriske intervensjoner på øya. I
Volume 3 av Find Your Eyes, vil Line Anda Dalmar and Per Kristian Nygård lage
nye stedsspesifikke prosjekter på Sølyst. Tidligere kunstnere involvert i prosjektet
inkluderer: Felipe Mujica, Johanna Unzueta, Songül Boyraz, Peter Höll, Margrethe
Aanestad og Ingeborg Kvame.
Livet på Sølyst er i endring. Fra å være et lite og nært nabolag, er den pågående
eiendomsutviklingen i ferd med gi øya en ny ukjent identitet. Find Your Eyes belyser
denne transformasjonen på sin egen måte, med utgangspunkt i et mystisk
drømmelandskap i skogen bak de bevarte historiske bygningene og fremtidens
prosjekterte boligkomplekser. Line Anda Dalmar og Per Kristian Nygård undersøker
disse endringene, med arbeider som utfordrer samfunnsmessige problemer på Sølyst,
ved å utforske vårt forhold til miljøet og hverandre.
I Bindingsverk (Framing) tar
Per Kristian Nygård utgangspunkt
et tradisjonelt konstruksjonsprinsipp,
et reisverk for et hus.
Skalamessig er reisverket tilpasset
menneskekroppen i sin konstruksjon,
ettersom dette kan bygges uten
maskiner eller hjelpemidler i
motsetning til mange moderne,
luksuriøse bygninger som prioriterer
profitt og en markedsbestemt
estetikk. Bindingsverk skal plasseres
nær veien i en lysning i skogen, synlig, men likevel ikke helt malplassert. Tilskuerne vil
kunne gå inn i verket, og gjennom utstillingsperioden vil en kunne observere hvordan
skulpturen endres etter hvert som naturen kryper inn og tar bolig i strukturen. Treverket

vil sakte forvrenge seg og strukturen blir overgrodd. Og om Bindingsverk ikke berøres
av utviklingen på øya, vil naturen selv etterhvert overta verket og la det bli en del av
skogen.

Line Anda Dalmar vender fokuset
mot selve skogen.
Verket Skogsmonologer, er en
kommentar til en lang tradisjon der
kulturhistorien veier tyngre enn
naturhistorien, selv om den
sistnevnte er mye eldre. I
utstillingen får de ellers tause
trærene markere sin eksistens. I lys
av et grunnleggende behov for å
studere og forstå naturens
opprinnelse (som er langt eldre enn
sivilisasjonen), forsterker og
aktiverer Dalmars prosjekt skogen, ved å personifisere trærne. I Skogsmonologer kobler
Dalmar stemmer til trær, som vil bli aktivert med bevegelsessensorer. Åtte forfattere fra
ulike disipliner  fra poesi til barnebøker  har blitt invitert til å gi utvalgte trær en
stemme. Fra å være stille vitner til historien og livet på øya, vil trærne med hjelp fra
forfatterne, fortelle sine historier og skogen på Sølyst våkner til live.
Medvirkende forfattere: Rune Belsvik, Guro Klyve Parr, Helge Torvund, Frank Tønnesen
(Tønes), HeidiAnett Haugen, Torhild Wardenær, Markus Lantto og Ingunn Lygre

