
Kirsti van Hoegee – «Planetarisk tåke» 

Kirsti van Hoegees utstilling, «planetarisk tåke» i visningsrom # II, i 2. etasje består av 
fotografier – fremstilt, montert og bearbeidet på ulike måter. Som utstillingens tittel 
antyder handler dette om verdensrommet. 

Langs den ene veggen i utstillingsrommet henger serien «Moon gazing» - små bilder av 
månen, tatt med mobilkamera gjennom et teleskop. På motsatt langvegg henger 
papirfigurer – brettet som pyramider – og montert i grupper. Arkene de er brettet av har 
alle motiver fra det «ytterste rom» tatt av hubbleteleskopet. I hver ende av rommet 
henger store fotografier av planetarisk tåke. Bildene er montert rett på vegg og henger slik 
at de har sklidd «halvveis» ned på gulvet – hvor de bretter seg lik bølger på en overflate. 

Stjernehimmelen har gjennom alle kulturer hatt en stor betydning for menneskene på 
jorden. De har fungert som veivisere, vært utgangspunkt for religiøs forståelse og 
forestillinger – små lyslegemer på himmelen – uendelig langt borte – et lysende teppe som 
utgangspunkt for en lang rekke sagn, legender og stjernebilder. Stjernehimmelen har vært 
med å forme vår verdensforståelse – og selvforståelse. Mennesket har søkt å forstå seg selv 
gjennom å studere stjernene. 

Med bildene i denne utstillingen minner Kirsti van Hoegee oss på at vi alle en gang 
forundringsfullt har stirret opp mot stjernene, og undret oss over hva og hvordan det 
egentlig er der ute, et sted og et rom hvor bare noen ytterst få mennesker har befunnet 
seg.  

Og samtidig som teknologien muliggjør fremstillingen og distribusjonen av bedre og bedre 
bilder fra lengre og lengre ut verdensrommet – blir vår mulighet til observasjonen av 
stjernehimmelen med det blotte øyet stadig vanskeligere. Lysforurensning gjør at man må 
langt vekk fra bysentrum og bebygde strøk for å se mer enn bare de aller nærmeste og 
kraftige stjernene. 

Kirsti van Hoegee stiller spørsmålet  

«Hvilken betydning har fotografiet og vitenskapen hatt for vår oppfattelse av universet?  

Det finnes nær en uendelig mengde fremstillinger av verdensrommet, universet og 
planetene, for ikke å snakke om de tusenvis av timene med film som er laget om og «fra» 
det ytre rom. Vi har fått være med på en lang rekke reiser i rommet – mer og mindre 
hyggelige selvfølgelig – og i større og mindre grad virkelighetsnære. Men på tross av all 
nøktern vitenskap og teknologisk presisjon, så forblir selv den sobreste dokumentar eller 
det mest objektive vitenskapelige fotografi forbundet med et visst mytisk sus. En herlig 
miks av Stanley Kubrick, Alien, Knut Jørgen Rød Ødegård, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, og 
Erik Tandberg. 

Ethvert fotografi er allerede i eksponeringsøyeblikket et utsnitt, en komposisjon. Et 
objektiv er stilt inn og fanger inn et bestemt og avgrenset motiv. Og som Kirsti så presist 
påpekte da vi snakket sammen tidligere denne uken, så er de aller fleste foto fra 
verdensrommet komponert med en tydelig retning – på hva som er opp og hva som er ned. 
Litt morsomt egentlig, for er det et sted som virkelig gir blaffen i hva som er opp og ned – 
så er det universet. 

Men er en slik fremstilling av verdensrommet til hjelp for oss? Blir verdensrommet mer 
håndterbart ved at vi benytter oss av billedfremstillinger som er komponert som landskap – 
slik vi kjenner det fra jorden?  



De store fotografiene av planetarisk tåke i denne utstillingen har snudd problemstillingen 
på hodet, ved at de ikke er fremkommet ved at et kamera har rettet linsen ut i 
verdensrommet. Kirsti van Hoegee har samlet støv og små leirklumper, lagt det på en 
skanner – og så avfotografert det. Grepet bringer et nytt forståelsesperspektiv til bildene, 
ved at de minner om hvordan man – bare ved å se tett nok – kan oppdage nye bittesmå, 
men likevel enorme mikrounivers.  

Og så var det det der med universet og uendeligheten – eller kanskje var det ikke egentlig 
uendelig heller, men sirkulært – eller flatt – oppdelt i nivåer - forbundet av «ormehull…..» 
som er i stand til å bringe materie gjennom tid og rom, til en annen dimensjon.  

Og jeg tror vi i så stor grad skiller vår tilværelse her på jorden fra verdensrommet der ute, 
at vi har glemt at vi også suser rundt der ute, og at vi er de eneste romvesenene man med 
sikkerhet har greid å dokumentere eksistensen til.   

Det finnes så mange forestillinger, teorier og ubesvarte spørsmål om verdensrommet – at 
det for de fleste av oss, på tross av alle forsøk på avmystifisering fortsatt fremstår som et 
stort mysterium. 

Men at muligheten til å se ut i rommet og muligheten til å se oss selv utenifra, har endret 
våre perspektiver er helt sikkert. Da menneskeheten på slutten av 60 – tallet fikk se det 
første fotografiet av jordkloden, og vi fikk se oss selv som innbyggere på en liten, blå kule i 
det store uendelig sorte, så var det en skjellsettende opplevelse. Miljøvernbevegelser ble 
etablert, arbeidet mot atomvåpen fikk en kraftigere stemme.  Og kanskje er det slik at 
innsiktene vi får av å studere verdensrommet kan føre til en utvidet forståelse av vår egen 
eksistens og vår egen tidshorisont.  
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