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Introduksjon
Aase Texmon Rygh er en skulptør som også
er interessert i dans. Flere av hennes tidlige
skulpturer tar utgangspunkt i kroppen
og refererer til dans. Referansene ligger
i verkenes former, positurer og titler (Jf.
Dansere). Og referansene finnes i det indre
arbeidet i skulpturene. Flere av skulpturenes
omdreiningspunkt er en lek med akser,
balansepunkter, indre linjer, materialet
hun bruker og dynamikker mellom disse.
Det er forhold mellom disse aksene og
materialets masse som skaper de imaginære
bevegelsene. Bevegelsene er en mental
forestilling fordi skulpturene ligger i ro.
I arbeidet hennes med skulptur viser hun
en interesse for dans, musikk og rom, med
slektskap til den måten dansere forholder
seg til
kunstformen sin på.
I denne manualen finner du noen forslag
til oppgaver vi kan bruke til å utforske
skulpturene nærmere sammen med barn,
ungdom eller voksne.

Vi prøver å vise hvordan man etablerer
imaginære linjer og dynamikker i egen kropp,
og og hvordan dette kan skape en forståelse
av skulpturenes tema og spenning. (jf.
Piruett)
Noen refleksjoner: Hva er dans? Kanskje
vi kan begynne med å tenke at dans er
bevegelse. Er det bevegelse i Aase Texmon
Ryghs skulpturer? Betyr bevegelse at
man må flytte seg i rommet? Hva betyr
statisk? Hva betyr bevegelig? Kan man hvile
i sin balanse, stivner man da? Finnes det
forskjellige måter å stå stille på? Hva er en
base? Hva er en sokkel? Har kroppen en type
sokkel? Kan du få hjelp av andre til å gå ut av
ditt balansepunktet ditt uten å falle?
Kan man lage posisjoner med kroppen
som har mer bevegelse enn andre selv om
man står helt stille? Kan du late som om du
løper i et «stillbilde»? Er det en illustrasjon?
Kan vi skape dynamiske stillbilder uten
«å late som» om vi løper? Kan en statisk
monumental skulptur ha masse bevegelse
(jf. skulpturen dans)? Kan man gjøre
alminnelige bevegelser som dans?

Vi utforsker de grunnleggende
problemstillingene Aase Texmon Rygh
arbeider med, og prøver å legge til rette
for at elevene i samarbeid med formidleren
kan sanse noen fysiske fenomener med sine
egne kropper.
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Piruett 1951/2005, bronse
Med vertikal akse
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Øvelser
1. FINN SKULPTURENE OG
KROPPENS AKSER.
Kroppen vår har en imaginær akse fra over
hodet, gjennom ryggsøylen og ned til under
føttene.

Strekk deg så lang du er med hendene
over hodet, opp på tå, og kjenn din egen
akse. Har kroppen flere akser – kan du
forsøke å finne dem?

Den vertikale akse

Den vertikale akse

Den tredje horisontale akse

Den andre horisontale akse

Den første horisontale akse
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Skulpturer har én eller flere akser, finn dem.
Jf. skulpturene Dansere og Stor trepike.

Dansere, 1958, teak

Stor trepike, 1953, teak
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2. Vi utfordrer aksene.
Aase Texmon Rygh utforsker og søker å
finne ultimat spenst og ro i skulpturen. Hun
jobber med basen, sokkelen eller skulpturens
møtepunkt med gulvet. Hvordan kan aksen
manipuleres ut av basepunktet? Hvor mye
kan
man vippe et objekt før det faller over ende?
Finnes det andre akser?
Finnes det bevegelse i det som har god
balanse? Hvordan kan den bevegelsen arte
seg?

Strekk deg så langt du kan, stå på tå.
Finn aksen din. Jf. Higen

Stå på tå. Vipp så langt du kan bakover,
framover og sidelengs og finn
punktet rett før du må støtte med en fot.
Lag sirkler fra fotsålen. Føttene står samlet
og inntil hverandre, armene ned langs sidene,
kroppen er stram – som en planke.
Stå på ett bein og finn ytterpunktet, bøy
ståbeinet, se hvor langt du kan bøye deg
framover, bakover og til siden når du kan
bruke det andre beinet og armene som
vektstang.
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Vipp bakover og framover uten å støtte deg.
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Stå på en fot og undersøk hvor langt du kan bøye deg
framover og bakover når du kan bruke armer og den
ene foten som vektstang.
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3. Vridning, folding, bretting rundt akser.
Vi roterer om et midtpunkt. Vi har fast base,
føttene er limt i bakken. Vi roterer med livet
som midtpunkt og kjenner hvordan det
strekker innvendig.
Vi lager nye diagonale linjer og forbindelser
gjennom kroppen.
(jf. skulpturene Higen/Desire, Happy Hippy,
alle Møbius - skulpturene,
åttetallene osv.)

Higen 1979 – 90, bronse
Happy hippie 1989, bronse

Hvor langt kan du dreie overkroppen før
føttene begynner å flytte seg på gulvet?
Klarer du å holde hofter, skuldre og hode
vannrett?
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Finnskogens dryade, 1993, bronse
Gleden, 1955, bronse
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Stå på samme sted på bakken, vri hofter og midje 180 grader, armene strekkes i lufta.
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4. Vi utforsker bevegelsesrommet når vi sam
arbeider – øvelser gjøres i par eller gruppe.
Vi holder hverandre i hendene og står på et
punkt på gulvet. Vi kan gjøre dette parvis
eller i gruppe med flere – det er gøy med
mange, kanskje aller helst for de største. Vi
utforsker bevegelesesmuligheten i armene
når vi holder hverandre i hendene mens
beina står plantet i bakken.
Prøv å bevege armer og overkropp uten å
falle. Hva er inn og ut av akse?
(Jf. Skulpturen Dansere)
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Hold hender, stå med samlede bein, på ett sted, undersøk hvordan ringen kan forandres.
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5. Vi utforsker Møbius-idéen 1.
Vi fortsetter å arbeide i grupper. Vi holder
hverandre i hendene i ring og lager vridninger
i ringen. Kan vi prøver å lage knuter? Kan vi
lage ringen rett og vrang?
Lag vridning i ringen der én person står feil
vei, prøv å se om vrien kan flytte seg i ringen.
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Hold hender, bruk de andre til å skape nye former, beina kan flyttes og løftes, knærne kan bøyes.
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Dansere, 1958, teak
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6. Vi utforsker Møbius-ideen 2.
Vi jobber en og en.
Prøv å lage møbius-vrien i din egen kropp.
Vi ser på hverandres løsninger. Er det
vanskelig å få til en vri i egen kropp? Hvor
strekker det? Kan man stå, eller må man sitte
eller ligge på gulvet?
Kan vi koble sammen flere forskjellige
Møbius-løsninger?

Lag Møbius-bånd med din egen kropp. Sittende, liggende, stående.
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7. Vi utforsker skulpturene og hermer etter
deres ytre form.
Denne oppgaven kan gjøres også med bilder
av flere av skulpturene hennes.
Jobber man en og en, kan man jobbe raskt
og skisseaktig. I grupper kan man lettere
bygge flere forskjellige former, og noen som
er større.
Prøv å kopiere posituren i skulpturen.

Dans, 1955, gips
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Stor trepike, 1953, teak
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Sittende piker, 1974, polyester
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8. Vi utforsker skulpturenes bevegelser.
Vi ser nærmere på Trippel Møbius. Vi
forsøker å herme etter de bevegelsene
vi ser og kjenner når vi tar på skulpturen.
Kjenn på skulpturen med lukkede øyne.
Prøv å fortelle hvordan den ser ut med ord.
Prøv å vise med bevegelse, med armene eller
hele kroppen, hvordan den ser ut.
Fritt arbeid, alle tolkninger er lov og støttes.

Trippel Møbius, 1998, diabas
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Herming etter Møbius trippel, 2013, diabas
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9. Oppsummering
Vi har nå gått nærmere inn på Aase Texmon
Ryghs skulpturer.
Vi har funnet vår egen kropps vertikale og
horisontale akser. Vi har prøvd å manipulere
dem. Vi har vært oppfinnsomme og
respondert på det uttrykket skulpturene
gir oss, og svart med vår egen fantasi og
tolkning. Vi har laget et «hermebilde» av
skulpturene med vår egen kropp. Enten alene
eller sammen med de andre.
Vi har kjent fysisk hva som skal til i vår egen
kropp for å skape balanse, og
vi kan gjenkjenne det i et objekt.
Vi har funnet diagonale akser og vridninger
rundt kroppens midtpunkt,
den såkalte tredje horisontale akse (ref. fig.
2).

Vi kan undersøke et objekts masse og tetthet
ved å plassere oss langt fra hverandre eller
tett inntil hverandre.
Vi forstår at den store steinskulpturen
Trippel Møbius, med et tungt, kompakt og
stillestående materiale, har mye bevegelse. Er
det er en slags selvmotsigelse?
Vi har sett at bruk av musikalske titler
gir en retning, og vi kan knytte fysikkens
problemstillinger til den musikalske og
poetiske verden.
Vi forstår at ingenting er tilfeldig i Aase
Texmon Ryghs skulpturer.
Takk til Nora, Iver og Maria!

Ina Eriksen
Vi forstår at vi ved hjelp av andre kropper og
mer “masse” kan lage andre komposisjoner
som kanskje er mer dynamiske enn dem man
kan lage alene.
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