
Venstrehandsarbeid 
 
 
FOR KLEIN FOR KLEIN Sigmund Skard, framføringskunstnar og småbrukar frå Sveio, hadde fått 
ei heil øy til rådvelde. Han grunna lenge og vel over ulike kunstnarlege innfallsvinklar til slik overflod, 
men då han endeleg hadde bestemt seg, ville ei mannevond sirkelsag det annleis. Det skulle visa seg å 
bli ei lykke.  
 
- Eg var i ferd med å hella mot ein performance som på sett og vis var inspirert av Yves Klein, seier 
Sigmund. 
 
Han fortel entusiastisk om den legendariske fotomontasjen til franske Klein – ”Saut dans le vide”, som 
på norsk blir noko i nærleiken av ”Spranget inn i det tomme rom” – der performancepioneren 
tilsynelatande hoppar ut frå ein vegg og rett i asfalten. 
 
Fotojuks, sjølvsagt, og Sigmund hadde planar om å gjera sin eigen, ekte versjon, med ei gardintrapp 
og ei dyne involvert. Dundyne sjølvsagt, sidan fuglar var ein av dei raude trådane i arrangementet på 
Fitjar.  
 
Men så var det denne sirkelsaga. Høgrehanda til Sigmund – godhanda – vart skamfare i eit ublidt møte 
med kaldt stål. Dermed måtte han ikkje berre tenkja nytt i ein fei, han måtte ta kunsten eit hakk til 
venstre òg.  
 
I SIRKEL Slik vart ”Rowing in circle” – ei framføring i ei lang og seig akt – fødd. Sigmund festa 
baugen av ein robåt til eit skjær og rodde rundt og rundt øya med berre ein åre. 
  
- Eg skulle sjølvsagt vore både skade og operasjon forutan, men elles var det faktisk litt bra, det som 
skjedde. Det var så utfordrande å bokstaveleg talt berre kunne bruka ei side av seg sjølv, at eg 
plutseleg forsto korleis det må ha vore å brått verta hjelpelaus i eit samfunn der ein i gamle dagar var 
heilt avhengig av båten, seier han. 
 
Han fortel at han utruleg nok fekk eit meir avslappa forhold til heile prosjektet etter at han skada seg. 
Fallhøgda var ikkje så stor lenger: - Kva kunne dei vel venta av meg som berre hadde ei arm som var 
brukande? 
 
Han øvde litt ved å ro rundt ein stake på heimebane, og framføringa varte i fire og ein halv time i 
strekk i to dagar.  
 
- Kva tenkte du eigentleg på der du glei rundt i ring? 
 
- Det spørsmålet har eg fått tusen gonger, så eg burde vel eigentleg ha laga meg eit djupsindig, 
filosofisk svar, men eg tenkte faktisk mest på om eg ikkje skulle få pause snart. Dessutan kravde 
roinga i seg sjølv full konsentrasjon. Det er ikkje så lett å ro rundt i straumen i jamn fart med berre ei 
hand. Å vera tilstades i handlinga var eigentleg nok. Tenkinga hadde eg gjort unna på førehand. 
 
Etter kvart måtte Sigmund innsjå at det ikkje vart noko pause: - Det kom folk bortom heile tida, så eg 
måtte berre køyra på. Eg fekk vassblemmer òg, så eg arbeidde verkeleg for pengane. 
 
KRITIKARYNDLING Fleire kritikarar heldt Sisyfos-arbeidet til Sigmund for å vera eit av dei 
desiderte høgdepunkta under arrangementet på Fitjar. Stian Gabrielsen hos kunstkritikk.no skreiv 
mellom anna:  
 
”En […] vellykket performance som også berører dialektikken mellom samvær og isolasjon […] 
Farkostens tvungne gjentagelse av den evig-samme ferden rundt holmen er […] et konsentrert og 



virkningsfullt motiv. Denne skjebnetunge mann-i-båt-figuren har en tydelig forgjenger i dansken Peter 
Land, som skjøt hull i sin egen båt og lot seg apatisk dra under sammen med farkosten. […] Det enkle 
fysiske prinsippet, hvor holmens grep på båten forhindrer den fra å bryte ut av det repetitive mønsteret, 
blir en insisterende fremheving ikke av selve skjærgårdslandskapet, men menneskets tilstedeværelse i 
dette landskapet, betinget som denne tilstedeværelsen er av båten som redskap.”  
 
- Eg likte godt det han skreiv, humrar Sigmund, som likevel ikkje hadde danske Peter Land i 
bakhovudet då han pønska ut kunsten sin. 
 
- I den grad eg var inspirert av nokon, må det ha vore av Simon Starling, seier Sigmund. 
 
Han er nemleg begeistra for engelskmannen som henta opp og sette i stand ein gamal dampbåt og la ut 
på Loch Ness utan anna å fyra med enn sjølve treverket på båten.  
 
- Resultatet var at farkosten ubønhøyrleg gjekk til botns att, og desse to sirkulære rørslene synest eg 
var fascinerande; den horisontale rundt på vatnet, og den vertikale opp frå vatnet og til botns att, seier 
Sigmund, som legg til:  
 
- Mi tilnærming var nok litt den same som Starling hadde. Eg brukte det eg hadde for handa – i mitt 
tilfelle venstrehanda. Ikkje til å fyra med, då, men som einaste motor.  
 
 
 
 

 
Bilettekst: ”Rowing in circle” av Sigmund Skard. Ifølgje kurator Silje Linge Haaland var eit av måla 
med ”Five thousand generations of birds” å visa det sårbare og skjøre i dei situasjonane der kunst 
vert til. Sigmund Skard ga full valuta for pengane.  
 
 
 


