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Utstillingen vi viser i Nitja denne perioden er kuratert av den slovenske 
kuratoren og museumsdirektøren Mara Ambrožič Verderber (Piran 
Coastal Galleries), og presenterer arbeider av hele 17 kunstnere fra 
ulike nasjonaliteter. 

Gjennom de ulike verkene tar Verderber til orde for å rette blikket utover det 
som er umiddelbart synlig, i et forsøk på å forstå mekanismer som preger vår 
oppfatning av omgivelsene. Å dekode vårt intuitive blikk og kategorisering, 
eller å vise vilje til å undersøke de strukturene som former vårt samfunn er 
viktig, spesielt i en tid der kampen om sannheten og historieskrivingen står 
på spill. 

Utstillingens besnærende tittel er inspirert av essayet «Reality is not what 
it seems» skrevet i 2017 av den italienske fysikeren og skribenten Carlo 
Rovelli. Essayet peker på skjulte strukturer som preger verden, men også 
vår naivitet i møte med forutinntatte holdninger. 

Kurator Mara Ambrožič Verderber reflekterer videre omkring temaet, både i 
sitt eget essay Not What It Seems, publisert i utstillingskatalogen Momenta 
– Biennale de l’Image (Kerber Press, 2017), og i utstillingen (Everything 
Is) Not What It Seems som nå vises i Nitja. Den omfattende utstillingen 
presenterer arbeider av både yngre og etablerte kunstnere, så vel som 
kunsthistoriske størrelser. 

Med en vitenskapelig tilnærming henter kunstnerne bruddstykker, og appro- 
prierer bilder, tekst og objekter, for slik å vende på innhold og mening. Blant 
temaer som settes under lupen er internettets skyggeside og «dark web», 
politiske strukturer, fotografiets evne til å fordekke gjennom konstruerte 
virkeligheter, og en mer filosofisk dveling ved oppfattelse av vekt og tid som 
fenomener – for å nevne noe. 

Sentralt i salen finner vi installasjonen Synthetic Zero av Andrej Škufca. 
Laget av et svart, blankt materiale som bukter seg gjennom rommet, kan 
den minne om rør fylt med olje. Verket kan også betraktes en metafor for  
den virtuelle (under)verden der internett og «darknet» eksisterer side om side. 

Politiske strukturelle systemer er underliggende i arbeidene til blant andre 
Anawana Haloba, Nemanja Cvijanović og Kathryn Smith, mens Vincent 
Ceraudo ser med et nysgjerrig og overordnet blikk på urbane strukturer. Ser 
vi til arbeidene til Ane Mette Hol og Meta Grgurevič, finner vi nærstudier av 
naturfenomener som lys og mørke, og fascinasjon for optikk og bevegelse. 
I utstillingen kan vi også oppleve arbeider av Robert Watts (1923–1988), 
kjent fra den internasjonale kunstbevegelsen Fluxus. 

Utstillingens tema vil også utforskes gjennom performance og dans. Hanna 
Filomen Mjåvatn og Kira Senkpiel vil innta salen med en ny koreografi 
som utforsker styrkeforhold, mens Corinne Mazzoli med sin performance 
The Party Wall, og i samarbeid med lokale aktører, vil utforske synlige og 
usynlige barrierer i det offentlige rom. 
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