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På 1970-tallet opplevde grafikken en renessanse i Norge, og for første gang fikk 
silketrykket stor betydning i kunstgrafikken. Svein Rønnings ble en sentral aktør 
innenfor mediet i dette tiåret. Det karakteristiske for mange av hans arbeider er 
tematisering av verksidentiteter og evnen til å forene det visuelle og det 
konseptuelle. 
 
I siste halvdel av 1960-tallet og gjennom 1970-tallet opplevde grafikken en kraftig 
oppblomstring. Internasjonalt var Andy Warhol en sentral kunstner i denne sammenhengen. I 
Norge arbeidet flere fremtredende kunstnere av den yngre generasjon med grafikk, Svein 
Rønning var blant dem, i tillegg til kunstnere som Per Kleiva og Anders Kjær. Det kan være 
mange grunner til dette oppsvinget av grafikken, av betydning var kanskje den politiske 
radikaliseringen av mange kunstnermiljøer som fant sted i denne tiden. Det ble opplevd som 
meningsfylt å lage rimelig kunst som var tilgjengelig for mange, ofte med politisk kritisk 
brodd. Det oslobaserte grafiker-kollektivet GRAS (1970-74) kan stå som den mest typiske 
representant for politisk orientert silketrykksproduksjon i denne tiden. 
 Introduksjonen av silketrykk i kunstgrafikken kan også ha hatt sin betydning for den 
fornyede interessen for grafikk. Det har sin opprinnelse i Japan men ble videreutviklet i USA 
tidlig på 1900-tallet. Stort sett var det i kommersielle sammenhenger det ble brukt, ikke minst 
i produksjonen av reklameplakater. Silketrykket, eller serigrafiet som det også benevnes, har 
den fordelen at mange eksemplarer kan trykkes uten at kvaliteten på trykkene svekkes. Viktig 
for silketrykkets gjennombrudd i kunstsammenheng har også vært at mediet var velegnet for 
overføring og bruk av foto, som nettopp i disse årene hadde et gjennombrudd som 
kunstmedium. Men trykketeknikken krever helt andre tekniske prosedyrer enn de som 
anvendes i den tradisjonelle grafikken. I det lå det utfordringer, og mange, som Svein 
Rønning, kunne oppleve en frihet fra mye av den tradisjonelle kunsten i nettopp dette  
 Silketrykkets nære tilknytning til det kommersielle kan ha vært en viktig grunn til at 
det tok så lang tid før teknikken ble anvendt i kunstsammenhenger. Det er ikke tilfeldig at 
kunstnere med sympati for populærkulturen, inklusive den masseproduserte billedkultur, var 
blant de første som tok denne teknikken i bruk og gjorde den legitim i kunstmiljøer. I Bergen 
ble det Svein Rønning, mer enn noen annen, som kom til å arbeide med silketrykk. Da 
Vestlandets Kunstakademi ble etablert og fikk egen avdeling for grafikk, ble Rønning 
avdelingens første leder, en stilling han hadde i 4 år, fra 1975-78.   
 I 2005 viste Bergen Kunsthall en utstilling av Svein Rønnings silketrykk fra 1970-
årene. Verkenes affinitet til vår egen tids konseptkunst og ny- pop hadde gitt Rønnings 
silketrykksproduksjon en fornyet aktualitet. Det sier noe om to viktige sider ved hans 
arbeider, men er langt fra uttømmende for en så mangfoldig produksjon. Det politiske spilte 
også en viktig rolle i tillegg til en rekke arbeider som ikke er så enkle å plassere i 
kunsthistoriske båser. Skal man si noe allment treffende om hans silketrykk, kommer man 
ikke utenom fargen. Jeg har her konsentrert meg om noen av hans landskapsbilder, inklusive 
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et bylandskap fra Los Angeles der menneskefiguren spiller en viktig rolle. Det er ikke minst i 
disse han så fint forener det visuelle og det konseptuelle.i

   
  

Konsept og visualitet  
 
Det konseptuelle har vært et sterk trekk ved kunsten fra 1970-tallet av. Og er det fremdeles. 
Ofte kan konseptuell kunst bli karakterisert som idébasert kunst. Men det meste av kunsten 
har jo gjennom tidene vært idébasert, derfor blir det altfor enkelt og upresist å stoppe der. Den 
kunsten som i dag karakteriseres som konseptuell er ofte en kunst som tematiserer kunsten 
selv. Det kan være som kritikk av kunstinstitusjonen, det kan være gjennom referanser, det vil 
si kommentarer til andre kunstnere eller retninger, eller, og det er det sentrale, ved at 
kunstverket tematiserer verkets identitet, dets karakter som verk. Å tematisere 
verksidentiteten ligger ofte i det å vise fram eller antyde flere ulike verkskarakterer i et 
arbeide, dvs. at verksidentiteten forblir flytende uten noen gang å feste seg til én identitet, slik 
f.eks det abstrakte maleriet kan gjøre, om det søker en eksistens uten noen 
virkelighetsforankring utenfor maleriet selv. Store deler av den konseptuelle kunsten er derfor 
metakunst. Det er dette siste, iscenesetting av ulike virkelighetsnivåer, som er det 
karakteristiske ved det konseptuelle hos Rønning, der han er konseptuell. Han er ikke alltid 
det.   
 Konseptuell kunst kan lett bli uinteressant om det konseptuelle tar helt overhånd på 
bekostning av det visuelle. Svein Rønning er en som suverent klarer å forene de to, og i det 
ligger mye av styrken i hans silketrykkproduksjon. 
 
Morning sun, 1973. (Ill. 1) 
 
Morning sun er et av hans første trykk og et av de meget få ikke-fotobaserte verk, her med 
unntak av Coca Cola-logoen. Komposisjonen er stram i en kontrast mellom to horisontale felt, 
grønn bakke og rosa horisont mot en enorm cola-automat som reiser seg som en dominerende 
vertikal. En ubalanse og formal spenning bringes inn gjennom plasseringen av automaten litt 
til høyre for midtaksen og skyene bak. Store deler av bildet er bygget opp av rene fargeflater, 
det gjør skyene opake/ugjennomsiktige og stiliserte med klare konturer, inklusive presist 
formede ytterkonturer i lyst blått. Unntaket er nedre del av himmelen som ligger i lett rosa. 
Sammen med det søtlig grønne i gressbakken styrker det bildet som idyll. I denne idyllen 
bringes cola-automaten/morgensola inn som et fremmedelement og som en vulgaritetens 
inntreden. Samtidig står den der som en vakker skulptur i sin ekstremt presise form. Samme 
tvetydighet ligger i skildringen av landskapet. Utformingen av gress og skyer er gitt former 
som refererer seg til datidens tegneserier mer enn til natur. Popkunsten har selvsagt også vært 
en inspirasjonskilde. Sammen med rofylt sommernatur, blå himmel og pastellfarger drar de 
bildet mot banal idyll. Men den velregisserte stramheten, kvaliteten i fargebruken og 
konseptet fastholder likevel bildet klart på kunstsiden, men uten helt å forlate et både og. En 
særegen eksistensform ligger derfor i det å befinne seg i spenningsfeltet mellom det vakre og 
det banale. Men den utgjør ikke alene verkets eksistensform. Fremmedgjøringen gjennom en 
cola-automat uten naturlig tilhørighet i landskapet bringer inn nok en dimensjon til bildet og 
gjør verksidentiteten radikalt ubestemmelig.  
 Verket kunne også tenkes å ha sine politiske meningsnivåer; cola-automaten som bilde 
på det kommersielles forsøpling av natur. Coca Cola kunne også fungere som bilde på den 
amerikanske imperialismen slik den ble oppfattet i den politiske radikaliseringen som særlig 
fant sted i de såkalte mellomlagene i slutten av 1960-tallet og gjennom store deler av 70-tallet, 
slik vi ser det i Willibald Storns installasjon fra 1969, Coca Donald Samfunn – ikke kom og ta 
meg (Ill. 2 ), for øvrig en meget tidlig installasjon i norsk sammenheng. Men om Rønning har 
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hatt en politisk intensjon med bildet, undergraver han det i sin presentasjon der Cola-
automaten blir for vakker og slående til å fungere som et negativt symbol. Først og fremst 
fungerer den som et fremmedelement som åpner for refleksjon. Og den er sentral for å gi en 
klar komposisjon til bildet. Helt uten politisk betydning er den likevel ikke. Cola-automaten er 
morgensola, kanskje med ironisk (?) referanse til Anders Kjærs kjente silketrykk Ny morgen 
fra 1971 med formann Mao som den oppgående sol.   
 
Landskapsscene, 1973. (Ill. 3) 
  
I 1973 kom en underlig hybrid av et landskapsmaleri,  Landskapscene var tittelen, og også 
det var et ikke-foto basert verk. Det minner om Morning sun med de store rene fargeflater, 
men uten rosa idyll. I tillegg kommer tekster som er visuelt virkningsfulle. Alle tekstene er 
sceneanvisninger eller arbeidsnotater, selv om dette ikke er noe utkast til et scenisk 
arrangement. Det står helt fritt som bilde. Litt over linjen og til venstre er det skrevet 
himmel/teppe, og i den første skyen, skyer malt på teppe. Under linjen, grønt gress/bakken 
pluss en tilføyelse om materialet,  formes i polyester. Og til høyre og over linjen,  
horisontlinje. Kulissene angis som busker, busker/evt trær og på kulisse nr 2 ovenfra angis 
materialet,  lages i sponplate. I tillegg kommer en rekke tekster lenger ned som alle 
inneholder sceniske overlegninger, men de er vanskelig å lese. 
 Bruk av tekst er et karakteristisk trekk ved mye av Rønnings silketrykkproduksjon, og 
tekst i bilder har lange tradisjoner i kunsthistorien, fra den tidlige begynnelse i Picasso og 
Braques collager i tiden 1912-13 til Joseph Kosuth og andre som på 1960-tallet lager bilder 
som bare består av tekst, og så derfra inn i vår egen tid med et enormt mangfold i bruken av 
tekst. Det typiske for Rønnings tekster og notater er at det er skrevet i hans egen, personlige 
håndskrift, gjort med penn og etsetusj på plastfilm. Denne blir så fotografert til duk med 
lysømfintlig hinne. Den hellende skriften er sterkt visuell, den er skrevet raskt og gir 
assosiasjoner til bevegelse, i kontrast til det statiske i komposisjonen for øvrig. De tynne 
strekene står også som positive kontraster til de store flater som ellers bygger opp bildet. Det 
nye mediet er en viktig forutsetning for en så fri håndskrift i grafikk, for i silketrykket er det 
ferdige trykket rettvendt, i motsetning til i andre grafiske teknikker.   
 Rønning bruker ofte begrepet scenografi og scenografering når han snakker om sine 
silketrykk, rent visuelt vil det si å gi stramhet og enkelhet i komposisjonen og å bringe 
regularitet og orden til naturen, som vi har sett, og vil få se. Han tar grepet, og bildene blir 
ofte flytende i grenselandet mellom kultur og natur. I Landscapsscene tar han scenografien 
helt ut ved rett og slett å lage et landskap som ren scene og med kunstneren som regissør. 
Men visuelt er det vanskelig å oppleve alt som en samlet scene, først og fremst fordi 
kulissene har en så mye sterkere teaterkarakter enn landskapet. De markerte konturene gir 
assosiasjoner til trær eller busker, og de virker plassert inn som fremmedelementer i et 
landskap. De er for øvrig inspirert av illustrasjoner i en håndbok for infanterister.ii

 Det er vanskelig å kategorisere bildet innenfor de mange undersjangre som finnes i 
den overordnede genren landskap - vedute, klassisk landskap, pastoralt landskap, 
marinelandskap, stemningslandskap, fantasilandskap, for å nevne de fleste. Man kunne 
tenkes å rubrisere det som fantasilandskap, men til den sjangeren  hører mer voldsomme 
scenerier, f. eks landskap i vind og storm. Tekstene gir dessuten noen føringer mot notater og 
arbeidsdokument, dvs. over mot noe med begrenset varighet. Kanskje kunne vi kalle det et 
konseptuelt landskap nettopp fordi det har denne spesielt uklare og flytende verksidentiteten, 
som er et så karakteristisk trekk ved mye av den konseptuelle kunsten. Det er virkelig et 
hybrid landskap.  

 

 Men det finnes noe ved landskapet som klart plasserer det i en bestemt 
landskapstradisjon. Det er de to nærmeste kulissene som skiller seg ved at de er avskåret og 
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ligger helt i forkant av bildet. Det er en konvensjon som i norsk kunst går tilbake til 
naturalismen på 1880-tallet, og da ble den benevnt som ”tilskjæring av motivet.” Det var et 
virkemiddel for å gi bildet en karakter av å være et ”tilfeldig utsnitt av virkeligheten”, dvs. et 
ikke-komponert bilde, men en umiddelbar opplevelse av natur. Sånn sett bryter de to 
kulissene sterkt med den klart oppstilte karakteren av de andre kulissene, og de knytter bånd 
til et mer tradisjonelt landskapsmaleri. Ironisk nok i et bilde som er alt annet enn en spontan 
naturopplevelse. 
 Både i Morning sun og i Landskapsscene bringes det fremmedelementer inn i et 
landskap som forvandler dets karakter. Særlig påfallende er det med Cola-automaten i 
Morning sun. Et annet eksempel er det store trafikkskiltet som settes inn i en tett løvskog i 
Jaktscene fra 1974, et bilde som ikke vises her. Det er vanskelig ikke å se en affinitet i dette 
til landart, som den gang var en relativt ny kunstform. I Bergen arbeidet både Gerhard Stoltz 
og Bård Breivik med landart i 1970-72, nesten 10 år før dette ble vanlig i Norge.iii

 

 Begge var 
med i kunstgruppen Lyn som ble etablert i 1972. Rønning var også medlem der og var på den 
tiden spesielt interessert i den amerikanske landart-kunstneren Robert Smithson. I Spiral Jetty 
fra 1970 laget Smithson en stor, spiralformet pseudo-molo av jord og stein i Great Salt Lake i 
Utah. Rønning ser et slikt verk som en iscenesettelse av og i natur. Men hos Rønning foregår 
den kunstneriske inngripen i bildet, ikke i landskapet selv.   

Reisebrev fra Nordnorge, 1973. (Ill. 4)  
 
Her er en annen type landskap knyttet til kunstformen mail art, også kalt postal art og 
correspondence art.iv Det har tittelen  Reisebrev fra Nordnorge  og består av 6 postkort, sendt 
til egen bergensadresse fra en reise mellom Trondheim og Tromsø.v

 I flere av tegningene er fjellene plassert relativt symmetrisk. Når havet i tillegg er malt 
som ren blå flate, blir det scenografi i Rønnings betydning av ordet. Gjennom oppdelingen av 
havoverflaten i små firkanter og introduksjonen av målestav og piler, blir det også en 
forbindelse til landart. Jeg har tidligere påpekt affiniteten til denne kunstformen i flere av hans 
landskapsbilder.     

 Ingen av kortene viser 
billedsiden, bare adressesiden der man normalt skriver sin tekst. Og denne skriftsiden fylles 
av Rønnings egne tegninger av storslagne nordnorske landskap, slike som sannsynligvis også 
fylte billedsiden. Men Rønnings små landskapsskisser er påført tekster, piler, tele- og 
radiomaster, måleinstrument og værobservasjoner. I øverste rekke fra venstre: Hadseløya i 
solskinn. På baksiden bodde [uklart videre]. En telemast er plassert på fjelltoppen.  Deretter 
følger et regnværsbilde med en blå, vannrett og stiplet linje som går over hele bildet, et typisk 
scenisk arrangement som vi også skal se i Landskap 3 fra 1981. Teksten er uleselig. På bildet 
til høyre: I Harstad stiger solen opp. To radiomaster er tegnet inn på fjellet. I nederste rekke 
fra venstre: Himmelen er blygrå og blå med Cirrus skyer. Den første snøen er sett på toppene. 
Neste bilde: Vind. På bildet helt til høyre står målestav som del av teksten til venstre for 
målestaven. Resten er uleselig. 

 Alle tekstene gir saklige og nøkterne opplysninger og kommentarer, noe helt annet enn 
det som er forventet når man skal berette om denne naturen. Hos Rønning er det en 
demonstrativ saklighet i tilnærming til et landskap som er klassifisert som romantisk, og som 
vi egentlig burde ha beskrevet med begeistring og innlevelse. Kortets to sider går i en kritisk 
dialog med hverandre. Det nærværende, dvs. Rønnings skisser og tekster, går i en samtale 
med det fraværende, det vi ikke ser – kortets billedside. Under bildene ligger et foto av hans 
bestefar med noen kompiser som så vidt skimtes på selve trykket, men så vagt at det er ikke 
mulig å identifisere noe som noe. Men det gir dybde til bildet, og ifølge Rønning har det vært 
motivasjonen for å gjøre det.vi 
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 Mail art er en kunstform som vokser fram på 1960-tallet, men som har hatt en meget 
begrenset utbredelse i Norge. Rønnings Reisebrev er klart beslektet med kunstformen, men en 
viktig betingelse for å definere noe som mail art er at det som er valgt som postobjekt faktisk 
blir sendt. Reisebrevets 6 postkort har alle engang vært sendt, men i Reisebrev fra Nordnorge 
inngår de i en ny kontekst, som motiver i et silketrykk. Alt dette gir Reisebrev fra Nordnorge 
en særegen og ubestemt verkskarakter; ordinære postkort, postkort som potensiell mail art og 
silketrykk.   
Reisebrev ble Rønnings eneste verk med en tilknytning til mail art. Det sentrale var nok for 
han å lage en reise- og værrapport fra et stykke norsk kystland, samtidig som han kunne 
bringe inn et konseptuelt element gjennom dialogen med de fraværende bildene på kortets 
billedside. Men affiniteten til mail art har gitt Reisebrev en gevinst gjennom en spennende 
tvetydighet i verksidentiteten. 
 
 
Tåkestudie 1-3 1976. (Ill. 5-7) 
 
Alle tre bildene har et uvanlig, men trivielt grunnmotiv, en trapp av tunge, slitte steinblokker. 
Trappen er fra Herdla, en øy utenfor Bergen, og er en rest fra et større militæranlegg som 
tyskerne anla under krigen. Herdla kunne være en viktig kontekst for bildet, men slik trappen 
fremtrer på silketrykket, står den isolert og åpen som meningsverk. Tittelen angir de tre bilder 
som tåkestudier, men de åpner for også å bli erfart som noe mer gjennom noen særegne trekk 
ved verkene; gjennom trappen som nesten fyller hele flaten, gjennom introduksjonen av rosa 
palmer i trykk 2, og ved den klare stigning i verkene mot en nesten total utvisking av 
steinblokkene i siste versjon.   
 Trapper har i historien vært et viktig virkemiddel i iscenesettingen av bevegelsen fra 
det profane mot det sakrale. I noen tusen år har de vært brukt for å lede de troende fram mot 
hellige områder og templer. Vi kjenner det fra inkaenes, aztekernes og mayafolkets 
pyramider, vi kjenner det fra greske og romerske templer og fra kristne kirker. Historien har 
derfor gitt tyskertrappen fra Herdla et sakralt meningspotensiale. Dette blir aktivert gjennom 
de tre bildenes spesielle utforminger. I det første bilde ligger en lyseblå dis over det siste 
trinnet, og bak dette en vegg av trær. Bildet er det mest dokumenterende i serien. Men disen 
over trappeløpet og de lett slørete i gjengivelsen av steinene gir også poesi til bildet. I trapp 2 
har den blå disen trukket nedover trappene og delvis visket dem ut. På toppen er det tegnet inn 
rosa palmer omgitt av tåke. Dokumentasjon er erstattet av fabel. Det er først i det siste bildet, 
der trappene til slutt forsvinner helt i en tåkedis, at det sakrale meningspotensiale blir helt ut  
aktivert. Trapp og materie overskrides, og serien kan oppleves som en bevegelse mot ren 
transcendens. Samtidig er det en studie i tåke.  
 De tre bildene inngår i en serie, men har alle også sin egenverdi uavhengig av serien; 
som dokumentasjon, fabel og transcendens. Rent formalt markerer serien et brudd med de 
bilder som tidligere har vært vist. De representerer en overgang fra bilder med til dels store, 
rene fargeflater og med presisjon i beskrivelsen av form. Fra 1976 av blir Rønnings bilder 
langt mer maleriske med flytende overganger mellom former og farger, men aldri så 
maleriske som i serien Tåkestudie, et hovedverk i hans silketrykksproduksjon, 
  
 BILDER FRA EN USA REISE 1978 
 
Landskap 3, 1981. (Ill. 8) 
 
Landskap 3 oppleves umiddelbart som en stemningslandskap. Solnedgangshimmel over et 
landskap i kveldslys er en vel etablerte konvensjon for genren siden romantikken. Men 
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forskjellen her er at det er et storbylandskap, New York med en vrimmel av lys som fra hus 
og gater blir lettere kaotisk fordelt over store deler av bildeflaten. Struktur i bildet er gitt 
gjennom skyskraperens presise og enkle form der den ruver bare litt til høyre for midtaksen, 
og står som en kontrast til det store bylandskapet i forgrunnen. Skyskraperen er et av Twin 
Towers i World Trade Center i New York. Opprinnelig var begge tårnene tenkt å være med, 
og den opprinnelige tittelen på bildet var Maktlandskap. Politisk-kritiske kommentarer var et 
vanlig trekk i mange silketrykk på 70-tallet, også hos Rønning. Men bildet endret karakter 
underveis. Deler av filmen blir overmalt slik at det ene tårnet blir stående isolert og  plassert 
meget nær bildets midtakse, et virkemiddel som løfter bygningen fram som rent symbol. Det 
potensielt politiske til tross, bildet er hans mest poetiske landskap.   
 Stemning og poesi inviterer til innlevelse, men igjen bringes det inn 
fremmedelementer. Ikke reelle gjenstander som cola-automat og skilt, men elementer som 
mer direkte peker tilbake på kunstnerens egen inngripen i verket. To vannrette og stiplete 
linjer føyes inn der horisonten begynner og bringer inn en utenfra styrt regularitet i bildet, 
m.a.o. en scenografering. I tillegg trekkes en lett lysende grønn kontur rundt bygningen og til 
høyre og over den stiplete linjen, en tekst; Notat fra NY. Landskapsnotat m horisonter. (Det 
stemningsmettede og symbolsk ladete bildet blir et ”notat”.) Her er ikke bare et skille mellom 
foto/illusjon på den ene siden og stiplet linje og tekst på den andre, men også mellom stiplet 
linje og tekst. Stiplede linjer gir assosiasjon til det mer objektive, skriften til det subjektive, 
om enn med saklige kommentarer.  
 Cola-automaten satte sperre for potensiell idyll, skiltet i Jaktscene for å trenge inn i 
skogen. Begge var de fremmedelementer som åpnet for refleksjon. Stiplete linjer, kontur og 
tekst setter, om ikke sperre så i hvert fall et brudd i innlevelsen. De kan oppleves som 
fremmedgjøringseffekter som skaper distanse i forhold til landskapsopplevelsen, de avbryter 
innlevelse og åpner for refleksjon.   
 Landskap 3 illustrerer også godt hvordan et verk kan få ny mening når verket får en ny 
kontekst som senere historie har gitt det. 11 september 2001 falt de to tårnene og 2650 
mennesker mistet sine liv. Ovenfor har jeg karakterisert hans bilde som poetisk. Det er poetisk 
på en slik måte at det også lett kan erfares som melankolsk, og tårnet blir en kenotaf, et 
minnesmerke over de avdøde. 
 
Det tilfeldige snapshot som konsept 
 
De sterkt strukturerte bildene i Rønnings silketrykksproduksjon er særlig knyttet til hans 
landskapsfremstillinger. Det har sammenheng med at hans opptatthet av landskapet som 
scene. I tillegg gir det ham muligheten til å bringe inn elementer av det konseptuelle. Men i 
Rønnings produksjon er det også sentrale verk som ikke bare unndrar seg strukturering, men 
som bevisst søker mot ikke-struktur, i betydningen det tilfeldige og ikke-komponerte. Det 
kommer til uttrykk i de mange og til dels vilkårlige snapshots som ble tatt gjennom bilvinduet 
på kjøreturer gjennom Los Angeles i 1978.  Resultatet ble en serie han kalte Drømmen om 
Amerika, en kjærlighetserklæring til det folkelige Amerika, men med en ambivalens i forhold 
til noen av massekulturens kulturelle ytringer og objekter. 
 Et resultat av disse øyeblikksbildene er Dagboknotat fra Watts fra 1979 ((ill. 9), et 
bilde som fikk en pris på Grafikkbiennalen i Fredrikstad i 1980. Watts er et slumstrøk i Los 
Angeles, kjent for de svært alvorlige raseopptøyer som fant sted i området i 1965 og som 
varte i 6 dager. En svart kvinne lener seg mot en søyle på et fortau med butikker i 
bakgrunnen. Figuren i bildet er flatet ut. En kontur er tegnet rundt figuren, og hender og hode 
er lagt i dyp røkblå. Hun er fanget i et øyeblikk og i en uttrykksfull kroppsstilling som gir en 
menneskelig dimensjon til bildet. Denne forsterkes gjennom det mennesketomme rommet 
rundt henne, malt i lett hvit-rosa som bidrar til den særegne og underlige atmosfæren.   
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 Som vi allerede har sett, er bruk av konturer et karakteristisk trekk ved mange av 
Rønnings silketrykk. Men her er konturen spesielt meningsladet, noe som kommer til uttrykk i 
den håndskrevne teksten. Det som lar seg lese er følgende: [uklart] dagboknotat fra Watts 
5.3.78 [uklart] godt foto [uklart] konturen er med for å trekke evt. personen og 
omgivelsene slik at bildet fryses i en passeringssituasjon, datoen 5.3 er viktig fordi det 
er der den personen sto da jeg kjørte forbi [resten uklart]. Når Rønning trekker en 
kontur rundt kvinnefigurer, er det m.a.o. for å fastholde figuren for refleksjon. Når 
datoen markeres som viktig, kan det også ses som en vilje til fastholdelse av figur og 
hendelse. I dette er det mulig å se en kommentar til snapshot som sjangre, kanskje som en 
påpeking av det overflatiske som ofte kan hefte ved den; her som et sekunds kontakt med et 
menneske som kan ha hatt all verdens skjebner i seg. Dagboknotat fra Watts er igjen et 
eksempel på konseptuell kunst som tematisering av bildets verkskarakter, nå gjennom en 
kontur som et visuelt symbol for fastfrysing, ledsaget av en tekst som er nødvendig for å gi 
konturen dens intenderte mening.  
 Bruk av en raskt, håndskrevet tekst er som nevnt et vanlig fenomen i Rønnings 
silketrykk. Her er den rødfarget og gir ikke bare bevegelse og kommentarer til bildet, men 
også en fargedimensjon. Få, om noen, arbeidet med en så kompleks teknikk som Rønning. I 
silketrykket kreves det en trykkeprosess for hver farge. Her er det brukt 6 farger, og i tillegg 
har han trykket tre filmer i ulike grader av lys og mørke.  
  Bildene i Drømmen om America 1-4 er snapshotbilder i utgangspunktet, men det blir 
likevel gjort betydelige bearbeidelser på fotoet, som i de to som her vises -  Drømmen om 
Amerika 1 og Drømmen om Amerika 4, begge fra 1979 (ill. 10 og 11). I den førstnevnte  er 
bilene i forgrunnen bare markert gjennom en tegnet kontur som legger dem som kulisser i 
flaten. I den venstre palmen ser vi en stripe av lys som skjærer seg inn i palmens løvverk, og i 
forgrunnen finnes brokker av et mønster dannet av sorte prikker. Det førstnevnte skyldes lyset 
fra sola som slår inn gjennom laminatet i bilvinduet, det sistnevnte er reflekser i vinduet fra 
dashbordets luftventil. Solskjæret, så vel som mønsteret, er beholdt på grunn av sin visuelle-
estetiske verdi. Ikke minst gjelder det mønstrene som skaper en nødvendig kontrast til de store 
flatene nesten uten detaljer. Dessuten medvirker de til å binde bildet til flaten. Men viktig for 
bevaringen av disse indeksikalske tegnene er også deres symbolske verdi; som representanter 
for det tilfeldige. 
 I Drømmen om America 4 fra 1979 (ill. 11) er store deler av filmen malt over, bl.a. et 
rekkverk i forgrunnen. På det opprinnelige fotoet var det her en bred gate, i det ferdige trykket 
er den blitt en flate i nyanser av hvitt og rosa. Denne står i kontrast til presisjonen i 
utformingen av palmene som står som streker mot en pastellfarget aftenhimmel. Fargene 
legger bildet i spenningsfeltet mellom det vakre og det banale, mellom kunst og kitsch. I 
kunsten fantes det ennå tabuer mot noen farger i kunsten, og det er disse Rønning flørter med 
og spiller med. Men det blir genuint vakkert og poetisk uten å bli søtt. Fargenes letthet og 
palmestammer som linjer i et nesten ikke-materielt landskap gir en skjør poesi til bildet.  
 
 Farger  
 
Rønning arbeider meget bevisst med farger og fargeklanger, men det er ingen "høyrøstede" 
farger som fanger oppmerksomhet. Fargene legger han ofte mot det søtlige, slik vi har sett i 
Drømmen om Amerika 4, i sommergresset i Morning sun, i horisonter og rosa palmer. Men 
med stor fargesikkerhet går han klar av det banale og skaper ren fargepoesi. 
 Rønning gir ofte kvalitet til fargen ved hjelp av lasurer. Lasur er et fortynnet lag av 
maling som lar underlaget eller underliggende farger skinne gjennom. Ved å legge flere lag av 
fargelasurer, som han oftest gjør, gir han dybde til fargen og skaper fine koloristiske 
transparentvirkninger. Men han kan også oppnå rike virkninger gjennom å veksle mellom 
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lasur og ikke-lasur, slik vi ser det f.eks i  Sølvkua (ill. 13). Der går det fra det transparente 
over mot en mer mettet flertoneklang, for deretter å vende tilbake til det transparente, i en 
horisont der fargen langt på vei er ubestemmelig. På alle nivåer representerer horisonten en 
motsetning til Sølvkua. Å etablere slike kontraster gir verket liv. Det skapes distinkte, men 
ulike eksistensformer i ett og samme bilde, her ved ulik bruk av fargen: det transparente og 
ubestemmelige mot det ekstremt opake og entydige igjennom sølvkuas totale flatekarakter. I 
silketrykket kreves det som nevnt en trykkeprosess for hver farge. Her er det mellom 12-15 
trykkeprosesser. Det er helt spesielt. Mye av poesien i Rønnings landskaper ligger også i de 
mange hårfine nyanser og overganger mellom fargesjiktene, slik vi har sett det i den mesterlig 
regisserte serien Tåkestudie fra 1976. 
 
1982 ble det siste året for silketrykk. Rønning var ferdig med mediet og fant ikke lenger de 
samme utfordringer som da silketrykket var nytt. Isteden begynte han å utforske andre medier, 
men har hele tiden arbeidet med maleri, også da han holdt på med silketrykk. Midt på 90-
tallet var teknologien kommet så langt at man kunne overføre fotoet til lerretet direkte i store 
formater. Det førte til at han tok opp igjen tråden fra silketrykksproduksjonen, i bilder der 
maleri og foto går i tett dialog, men der fotoet nå i større grad enn i 70-årenes trykk holder 
fast ved sin fotoidentitet.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
                                                 
i Ingen har skrevet noe vitenskapelige arbeid om Rønnings silketrykk. Men Rønning hadde en separatutstilling 
(silketrykk) i Galleri Norske Grafikere i 1979. Den ble meget positivt anmeldt av Even Hebbe Johnsrud i 
Aftenposten 21 februar 1979 og Harald Flor i Dagbladet 23 februar 1979. Begge er skrevet ut fra andre 
perspektiver enn  de som er lagt på Rønnings silketrykk i denne artikkelen. Men Flor vektlegger det 
ubestemmelige i Rønnings arbeider: ”De nøkternt konstaterende titlene gir oss heller ingen anvisning, i høyden 
antydninger.” 
ii Den enkelte mann. Utdannelse for strid, Reglement G.11 for Hæren, Oslo 1950. Relevante sider: 10, 11, 13, 
17, 18, 22, 23, 29, 95, 113, 110. 
iii Hilde Marie Pedersen: ”Fra sted til ikke-sted: Landart i Norge. Brokker av en historie”. Hovedoppgave i 
kunsthistorie, Universitetet i Bergen 2004, s. 37-59.. 
iv En kunstform som fikk en viss utbredelse på 1960-tallet, ikke minst i Fluxux-miljøer. Ved å sende og utveksle 
tanker og ideer gjennom alt som kunne sendes med post; brev, postkort, musikk, poesi m.m., søkte man å skape 
en global, demokratisk kunst som styrte unna alt det kommersielle innenfor kunstinstitusjonen. Ina Blom gir 
følgende karakteristikk av kunstformen rundt denne tiden:”Communication, social networking, ritual generosity 
and interactivity became the fundamental ideals of the international mail art movement that developed in the 
course of the 1970´s.” (Ina Blom, ”How to (Not) Answer A Letter: Ray Johnson´s Postal Performance”, PAJ-
Journal of Performance and Art, Vol.29, No.2, MIT Press, 2007, s.7.)  
 Å sende postkort var utbredt, men å sende det til egen adresse, som Rønning gjør, passer dårlig med den 
karakteristikk som er gitt ovenfor. Andre har også gjort det samme, men det var høyst uvanlig. Selv kjenner jeg 
ingen eksempler på norske mail art-arbeider, men om de finnes, er det lite sannsynlig at noen har arbeidet med 
kunstformen tidlig på 1970-tallet. 
v Galleri 1 var Bergens første kunstnerstyrte galleri. Det ble åpnet 1969. Rønning drev galleriet på denne tiden og 
bodde der også. 
 
vi Opplyst av Rønning i privat samtale 


