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Nedsenket Natur 2020-
Arbeidet begynte på et residensopphold på Utsira høsten 2020 og handler om havets skjørhet 
og skjønnhet. Dette særlig i en tid der en ønsker å utnytte og industrialisere havet i stor skala 
(gruvevirksomhet, vindmøller, tarehøsting etc. i tillegg til oljeutvinning og overfisking som vi 
kjenner fra før) Verkene i dette arbeidet består av flere medier: fotografi, cyanotypi, akvarell og 
film. Arbeidet med Nedsenket natur har både bestått av snorkling og fotografering/filming, 
research på fortellinger om havet, særlig tidlige visualiseringer, og skriving. Jeg alltid vært 
interessert i naturfilmer og -dokumentarer, men har blitt slått av hvor plotdrevet disse 
filmene/seriene er. De handler om jakt etter mat, parring og overlevelse. Det jeg savner er et 
større fokus på det som unnslipper vår oppmerksomhet. Det vil si det som ikke har en klar rolle 
i en fortelling. Det handler kanskje om en større undring for naturen under vann uten at det 
skal tjene et klart formål. I dette arbeidet har blant annet marinbiologen Rachel Carson vært en 
stor inspirasjon, nettopp fordi hun var tidlig ute med å beskrive det som er under vann med en 
slags respekt og undring – uten at vi mennesker skal være midtpunkt hele tiden.  
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STUDIO VISIT, ØLHALLENE TOU SCENE

Ingvalds hage (2022) og Rododendron #1 (2021), er en installasjon som består av en 14 min video og en tre meter 
lang cyanotypi. Arbeidet handler om min onkel og hans rododendronhage i Sogn og tematiserer tid, hukommelse og 
kjærlighet til naturen. 
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ØRKEDVELING 2017-2022

Gjennom feltstudier i Death Valley og Joshua Tree i California har Line Anda Dalmar og Christine Hansen 
brukt ørkenen som sted og ramme for å reflektere over landskap, miljø og tid. Prosjektet startet våren 2018 
med et tre ukers feltarbeid i Death Valley og Joshua Tree i California, og ble avsluttet i 2019 med et tre ukes 
residens i AZ (Andrea Zittel) West i Joshua Tree. Et tyngdepunkt i Ørkendveling er spørsmål rundt 
observasjon. Hvordan observerer vi landskapet? Hvilke metoder og teknologier bruker vi? Hvordan påvirker 
dette vår oppfatning av landskapet? Ørkendveling tar i bruk mange forskjellige observasjonsmetoder som 
tegning, gamle fotografiske teknikker, broderi, tresnitt i tillegg til foto og video. Dette er gjort med en tanke om 
at forskjellige metoder gir ulik tilgang til landskapet og bidrar med kunnskap som er unik. Prosjektet 
tematiserer også den glidende overgangen mellom prosess og arbeid. En fellesnevner for Dalmar og Hansens 
arbeider er en slags bokstavelig relasjonen mellom sted og landskap. Arbeidene er ikke et springbrett til noe 
helt annet, men mer en utforskning av forskyvninger og sammenstillinger. Hvis det fører til noe annet er det 
likevel en link tilbake til landskapet.  

Arbeidet med dette prosjektet har utfordret Dalmar og Hansens oppfatning av ørken som et «tomt» sted uten 
liv. Ørkendveling viser det skjøre økosystemet der en rekke plantearter, dyr og innsekter lever. Nettopp en 
forestilling om ørkenen som øde og livløst har ført til store skadelige inngrep til alt fra prøvesprengning av 
kjernefysiske våpen, til bygging av enorme vindmølleparker og solcelleinstallasjoner.
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Christine Hansen, Trær som faller, installasjonsfoto, serie, fem fotografier, 20 X 30 cm, foto: Oddbjørn Erland Aaarstad

Fra balkongen, Stavanger Kunstmuseum 2020 Foto: Oddbjørn Erland Aaarstad



Christine Hansen,
Trær som faller,
Detalj, SUS2023 
(Stavanger 
Universitets-
sykehus 2023), 
foto, 20 X 30cm, 
2020. 



Remembering C (2016) utforsker jeg spennet mellom den personlige og kollektive historien, mellom
turisme og genuin opplevlse. Hvert enkelt fotografi er på den ene siden et forsøk på å oppnå et stille
nærvær. Tittelen referer på den ene siden til California, til en nylig reise. C referer også til et navn. 
Mnage av fotografiene r tatt I Big Sur, et omåde som var viktig for mange forfatttere og fotografer på 40 
og 50 tallet, blant annet Edward Weston og Imogen Cunningham. Omårdet er vanskelig å fotografere
siden det er så vakkert og storslått der, men på grunn av min store interesse for planter, natur utøver
omådet en stor tiltrekning på meg.  













Come What May (2015)

Arbeidet tar utgangspunkt i en personlig opplevelse av å erfare Alzheimer i nær familie 
over mange år. Arbeidet handler både om bearbeidelse og det å huske en mor som gradvis 
forsvinner. Tittelen på arbeidet er en omskriving av et utsagn som min mor hadde idet hun 
skjønte at hun var i ferd med å miste grepet om hverdagslivet. Selv om uttrykket 
opprinnelig stammer Macbeth forbinder jeg det først og fremst med Moulin Rouge, der 
den døende Satine synger Come What May. På den tiden da jeg tok bildet var filmen 
favorittfilmen til min eldste datter. Tittelen er derfor også tittel på hovedarbeidet i 
prosjektet som er et stort portrett av min eldste datter iført sin mormors finkjole fra 70-
tallet. Arbeidet er forsøk på å ta for seg de store dramaene som utspiller seg i alle 
menneskers liv – ofte i det stille. I prosjektet spiller fotografiet en sentral rolle i å fungere 
både som et medium som bevarer fortiden og som igangsetter av minner. I det omtalte 
portrettet bringer fotografiet fortid og fremtid i en slags performativ handling. Arbeidet 
inkluderte også postkort som min mor sendte til min far på 80-tallet, solprinter av ugress 
og blomster fra min mors forsømte verandakasser og et portrett av henne. 

Serien ble vist  i en større gruppeutstilling som jeg var kurator for der arbeidene 
tematiserer demens. Utstillingen var rettet mot et større publikum. De andre kunstnerne 
som skal deltok var Marie Sjøvold, Bente Geving, Viktor Micka og Laila Kongevold. 
Gruppeutstillingen Støvkrystaller ble vist på Hå Gamle Prestegard og på Galleri F 15 i Moss i 
2015. 



Christine Hansen Come What May, Støvkrystaller (Crystals of Dust), Galleri F15 
(photo Damian Heinisch)



Christine Hansen, Gunnlaug, Come What May, Støvkrystaller (Crystals of Dust), Galleri F15 



50 milliarder mikrogram 
tar utgangspunkt i et uløst mysterium og en glemt mediehendelse fra 1979. For nesten 36 år 
siden falt det angivelig ned en gigantisk meteoritt i Svanevannet i Flora kommune. Jeg var 10 år 
den gangen, bodde i Florø og husker fortsatt medieoppstyret rundt denne sensasjonen. Ut i fra 
størrelsen på hullet i isen antok man at meteoritten veide omkring 50 tonn. Hendelsen ble 
dekket både av lokale og nasjonale aviser. NRK sendte flere reportere til Svanevannet og det ble 
laget et innslag som ble sendt på Dagsrevyen med filmopptak både over og under vann. Etter en 
lang rekke avisoppslag og undersøkelser ble det konkludert med at det som lå på bunnen av 
vannet neppe var en gjenstand fra verdensrommet.

50 milliarder mirkogram forsøker ikke å løse gåten fra 1979. Hansen har ved hjelp av poetiske og 
stedspesifikke strategier forsøkt å materialisere hendelsen for betrakteren. Utstillingen består av 
fotografier og cyanotypier laget på stedet av vann, vegetasjon og steiner i og rundt Svanevannet. 
I tillegg inneholder installasjonen NRKs lydopptak fra 1979. I et av bildene, På stedet, befinner 
kunstneren seg ute i vannet ved siden av bøyen der meteoritten falt ned. Arbeidet springer ut av 
et sterkt minne om barndommens undring over universet og naturen - der 50 tonn bare kunne 
forsvinne ut i løse lufta. Prosjektet handler ikke bare om meteorittens forsvinning, det 
tematiserer også tap av hukommelse. En mediebegivenhet på denne størrelsen ville i dag 
etterlatt seg utallige spor i den digitale hukommelsen. 50 millliarder mirkogram handler derfor 
også dagens mediesituasjon. På slutten av 70-tallet, da det ennå ikke eksisterte noe finmasket 
cybernett, kunne en sensasjon rett og slett forsvinne sporløst i dypet av Svanevannet.





Christine Hansen, On Site, 50 Billion Microgram, 2015







Christine Hansen 50 Billion Microgram, 2015, Studio 17



Itineraries (2006–2013) 

Arbeidet består av farge og sort-hvitt fotografier, visuelt materiale knyttet til reising og 
notatbøker. Sentralt i prosjektet står min bakgrunn både som akademiker og kunstner. I 
tidsrommet dette arbeidet ble til holdt jeg samtidig på med en avhandling som diskuterte 
fotografiets status som kunst og forskjellige syn på landskap. Mens det dokumentariske har vært 
svært viktig i mange av mine andre prosjekter er det tonet ned i Itineraries. Selv om det 
refererer til konkrete steder som jeg har besøkt, på ferie, residencyer og konferanser, og 
notatbøkene er mine, presenterer arbeidet et drømmeaktig og nesten filmatisk blikk. 
Mange av fotografiene viser landskaper. 

Helt siden 1500-tallet har landskapsbilder blitt assosiert med reiser. Fra og med midten av 1800-
tallet blir reiser dokumentert fotografisk, ofte i stor skala. De tidlige ekspedisjonsfotografene 
transporterte store og upraktiske kameraer ut i feltet, der de både fotograferte og fremkalte 
bilder på stedet. Mine reiser er selvsagt ikke ekspedisjonsreiser i en slik forstand. De kan heller 
bli beskrevet som forflytninger der det personlige og private fokuset hele tiden krysser spor og 
overlapper hverandre. Notatbøkene inkludert i arbeidet tematiserer skriving som en måte å 
fastholde øyeblikket, slik fotografiet også kan gjøre det. I notatbøkene blir også abstrakte ideer 
uttrykt i en mer direkte form. Bøkene plasserer også fotografiene i forhold til diskusjoner som 
har omsluttet kunstfotografiet helt siden begynnelsen. 
Prosjektet har vært presentert i foredraget Hva vil det si å arbeide fotografisk? (2009) holdt på 
Stavanger Kunstmuseum og Bergen Kunstmuseum. I tillegg har deler av arbeidet vært vist på 
Prosjektrom Nordmann (2014).  



How do you put human consciousness into a 
photograph?
Moleskin notebook, 2007

Christine Hansen Itineraries, 2007-2013 C-print and notebooks



Christine Hansen Death Valley, California, 2013  Itineraries, 2007-2013



Heaps and Constructions (2012) 

Arbeidet er fra en byggeplass på Tasta i Stavanger. Innenfor et begrenset område har det i 
flere år foregått en omfattende utbygging og endring av landskapet. I løpet av relativt kort tid 
har området gått fra å være et no-man’s-land til å bli en gigantisk byggeplass for nye 
leiligheter og et shoppingsenter.  

I sin tidlige fase bestod stedet av midlertidige hauger av sand og stein. Observert fra det rette 
perspektivet så området ut som et ugjestmildt steinlandskap. Utgangspunktet for prosjektet 
var både en daglig observasjon av stedet siden det befinner seg rett ved der jeg bor. 
Interessen i alle haugene hadde også en referanse til 60-tallet og datidens interesse i 
midlertidige hauger (feks Robert Smithson).  
Arbeidet undersøker det estisk-politiske potensialet til slike steder. I tillegg til å være områder 
med en type materialitet og dynamikk som interesserer meg ser jeg også arbeidet i forhold til 
landskapsdiskusjoner i Stavangerområdet. Dette er et område som på den ene siden har et 
ansvar for å bevare så mye jordbruksareal som mulig, samtidig som at oljeindustrien hele 
tiden utøver et press på boligmarkedet. 
I dette prosjektet spiller fotografiet en sentral rolle i å bevare disse flyktige stedene for 
ettertiden.  











Familigrafier (2006)
Serien består av fargefotografier av interiører, landskap, hager og mennesker fotografert i 
Norge, Sverige, Italia, Spania og USA. Alle bildene har en relasjon til min familie, og som i et 
familiealbum blir fotografiene, til tross for deres ulikhet, holdt sammen av en persons 
synspunkt. I likhet med mine tidligere prosjekter Norske Galehus(2000) og Himmelrike(2003) blir 
vi konfrontert med en sammenkobling av et distansert fotografisk blikk og et emosjonelt tema. 
Familiegrafier tematiserer på hvilken måte vi uunngåelig er utestengt fra den nære 
familiekonteksten som disse fotografiene har blitt til i. Dette har også en parallell til det å se på 
ukjentes private familiebilder der det ofte vanskelig å se forbi bildenes overflate. Men dette 
betyr ikke at bildene ikke kommuniserer. Som jeg sier i publikasjonen Familiegrafier:

Jeg vedgår at de som ikke kjenner til de konkrete stedene og menneskene slik jeg kjenner dem, i 
en forstand vil befinne seg på utsiden av den verdenen jeg står i og kjenner så godt. Men denne 
utsiden er ikke absolutt, disse topografiene kan også betraktes fra andre ståsteder.

Til tross for det private utgangspunktet er derfor bildenes evne til å visualisere det kollektive og 
til å gi assosiasjoner til egne familiebilder det som blir seriens tyngdepunkt. Serien har vært 
utstilt på Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Akershus Kunstnersenter 2006.  Familiegrafier ble 
omtalt i Norsk Fotohistorie, Samlaget 2007. Et av bildene ble utstilt på Preus Museum i 
forbindelse med utstillingen Norsk Fotohistorie 2007, og bilder fra serien har også vært utstilt på 
Utenriksdepartementets internasjonale websider i 2005-2006. I 2014 ble Familien 
Wittusen/Paulinetti, 2004 stilt ut på Grunnlovsutstillingen Hvem eier historien? på Stavanger 
Kunstmuseum.













Himmelrike (2003) 
En serie fotografier fra flyplasser i Norge, USA og Tyskland. Noe av det som fascinerer med 
flyplasser er disse stedenes ambivalens: de er moderne oversiktlige steder som vi forbinder 
med ferie, store begivenheter og dagligdagse reiser. Samtidig vet vi at flyplasser også er 
åsted for katastrofer og flykapringer. Det spesielle i dette prosjektet er vektleggingen av 
flyplassens forhold til det landskapet eller topografien den befinner seg i. Derfor er det ikke 
kun avgangshall og fly som er viktige, like viktig er flyplassens randsoner: ulendte 
naturområder, steder som parkeringsanlegg og rundkjøringer. Områder som en kanskje ikke 
en gang forbinder med flyplassen, eller som man som reisende sjelden reflekter over at 
finnes.

Per Kvist skriver om fotografiene i innledningen til publikasjonen ”Himmerike”:

Flyplassene fremstår ikke som frontalt dominerende, men heller som randfenomener, som 
noe som er observert fra en annen, fra en ukjent vinkel. Det er ikke flyplassene med deres 
tradisjonelle aura av reisens eksotisme, av modernitet og fremskritt vi blir presentert for, 
men heller et sted hvis aura er blitt gjort usikker.

Prosjektet ble utgitt i Kunsthøyskolen i Bergens publikasjonsserie i 2003. Serien har også 
vært vist i Tromsø Kunstforening i 2004 og i Harstad kunstforening i 2005. 4 bilder ble 
innkjøpt av Norsk Kulturråd i 2004. Et av bildene fra serien ble vist på Utenriksdepartements 
internasjonale websider som en del av en nettutstilling som ble kuratert av Jonas Ekeberg 
ved Preus Museum.













Norske Galehus (2000)

En serie som består av 19 fargefotografier av psykiatriske sykehus/institusjoner i Sør-Norge. 
Prosjektet er laget i en slags arkivlogikk, der variasjonene mellom husene fremstår som 
morfologiske forskjeller og familielikheter. Det bildeserien kanskje først og fremst viser er at 
bygningene har mye felles med andre offentlige bygninger som skoler, sykehus og gamlehjem. 
Tittelen gjør imidlertid at vi endrer innstilling til dem, og husene får med andre ord en bestemt 
atmosfære. Tittelen peker også på de folkelige forestillingene om husenes historier og deres rolle 
som nasjonale mediehendelser.  

Prosjektet ble stilt ut i sin helhet på Høstutstillingen 2000 og ble innkjøpt av Kulturrådet samme år. 
Bildene har vært vist på G.U.N. under Oslo Open 2000 og på 6.Internationale Fototage Herten, 
2001. De har også blitt vist på utstillingen tilknyttet helsevesenets 400- årsjubileum i 2003.

Doris Frohnapfel kurator for Junge norwegische Fotografi, 6. Internatinale Fototage Herten, 2001 
om arbeidene: 

Christine Hansen har undersøkt historien til galehusene i Norge. Dokumentasjonen av bygningene, 
som når det gjelder typer knapt kunne vært mer omfangsrik, -kurhus, -slott, -anonymt moderne, -
fengsel, -forbindes ved den samme bruk,- oppbevaring av de ”gale”. Denne bruken står i kontrast til 
bygningen, som vi ganske sikkert kunne tilskrive andre historier om en ikke kjente til dens innhold.

(hentet fra katalogen til 6. Internationale Fototage Herten)



Christine Hansen Norske Galehus, 2000
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