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LILLE HESTEHALE PÅ VEGGEN DER: Hesteprust og en jevn knitring av høy kunne vært 
lydsporet til Ingri Haraldsens sanselig anlagte utstilling. FOTO: TEGNERFORBUNDET 

Som hester, er Ingri Haraldsens verk både ville og kontrollerte.  

Ingri Haraldsen: «Caught up in awareness» 
Tegnerforbundet, Oslo 



Står til 27. oktober 

Hesteprust og en jevn knitring av høy kunne vært lydsporet til Ingri Haraldsens 
sanselig anlagte utstilling, med et bredt spekter av materialer – jeg nevner hår, såpe, 
tenner og rufsete kamuflasjedrakter. All denne barduse taktiliteten får det til å svi i 
allergikerøynene.  

Haraldsen, hvis praksis orienterer seg rundt tegningen, lar særlig håret vikle seg inn 
i framstillinger av mytologi og kvinnehistorie. Trykket legges på sjamanisme og 
synes å mane fram urgamle bånd mellom mennesker, dyr og natur.  

Ritualet ble understreket i en performance under åpningen da Haraldsen kuttet av 
sin egen lange flette og festet den i en slynge av hår på veggen, gradert fra det 
blondeste til det svarteste («Årringer»). Mykt menneskehår kjøpt på nettet ble her 
parert av stivere hestehår – en oppsamling av diverse organisk materiale og dermed 
DNA-kjeder. Håret smykker, tradisjonelt som kvinnelig attributt, og Haraldsen 
føyer seg inn i en lang tradisjon hvor håret blir et kunstnerisk råstoff, like 
dekorativt som truende malplassert. Det rufsete ragget, som også henger rundt i 
rommet, antar en selvstendig karakter med uklar status. 

«Haraldsen føyer seg inn i en lang tradisjon 
hvor håret blir et kunstnerisk råstoff» 
Haraldsens tegninger er i særklasse, teknisk sett briljerer hun i sine naturtro 
framstillinger. Tilsynelatende abstrakte, ujevne former blir omgjort til skranglete 
kroppslighet når man gjenkjenner dem som tenner. Et tett teppe av faktiske tenner, 
fra familie og hunder, er trykt ned i en såpe, en talismanaktig form godt forankret i 
ambivalensen mellom noe velkjent og selve skrekken («Panser»).  

Høyst naturalistiske menneskeskildringer opptrer med eventyrlige innslag. En ung 
jente ikledd samisk drakt i holder hodet til et reinsdyr med smykker hengende fra 
geviret. Fingrene forsvinner inn i pelsen. Intimiteten i denne tegningen, og det 
underlige samspillet, er bemerkelsesverdig.  

Svært fin er også en video som viser høy i bevegelse, en rørende animering av en 
basal tørr haug. 

Haraldsen treffer i sin billedliggjøring av noe dyrisk og naturen som premiss en 
holistisk lengsel som motsvar til rovdrift og mekanisering, uten å overspille 
sentimentalt eller virke påklistret.  

Verkenes håndfasthet tar materialet på alvor som symbolske og ladde enheter, men 
de vil så mye at de trekker energi fra hverandre, og samler seg i liten grad rundt en 



overgripende idé. Utstillingen bærer i så måte sprikende staur, på samme måte som 
naturen i seg selv kan virke rotete.  

En vegg av paljetter og en rekke selvdesignede kostymer og militære 
kamuflasjedrakter (kaotiske og trådete som okkulte folkedrakter) har interessante 
sjikt av tilpasningsdyktighet, vold og kunstig natur, noe som her dessverre går noe 
tapt i den blotte tettheten av elementer. Kvinne og natur blir hovedemblemer i et 
reelt villnis, som i liten grad samler den latente sivilisasjonskritikken. Like fullt 
bærer den reine klangen i Haraldsens både ville og nitid kontrollerte tegninger 
uforstyrret gjennom rommet.  
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