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Vow betyr «høytidelig løfte». Å gi sitt ord og å stå ved det pleier å være et tegn på heder, men i Norge og den vest-
lige verden i dag kan slike begrep sies å minske i betydning. I et samfunn som legger mer og mer vekt på økono-
misk tenking og pengers makt, får abstrakte forestillinger som heder og moral mindre verdi. 

VOW er en utstilling om forholdet mellom ord og handling. De ses ofte på som hverandres motsatser. Man pleier 
f.eks. å si «nå er det mye snakk og lite handling/verkstad» når man ønsker å prioritere handling foran samtale. 
Denne motsetningen kan også spores i forholdet mellom indre opplevelser som tanker og følelser, og ytre hand-
linger som å utføre manuelt arbeid eller å bestemme over andre. Tanker, ord og skrift regnes ikke som like konkret 
og håndfast som fysisk handling, hvilket skaper direkte forandringer i den materielle omgivelsen. Man kan kanskje 
si at det handler om forskjellen mellom språk og virkelighet. Et løfte kan utifra dette forstås som en slags forbin-
delse mellom disse. Løftet er en språklig handling som får reelle konsekvenser. Lover, regler og kontrakter har 
den samme funksjonen, men også bønner og besvergelser. Det er ord man bruker for å prøve å påvirke de fysiske 
omgivelsene. 

Et kunstverk befinner seg også både i den språklige og den fysiske virkeligheten. Språk handler ikke kun om ord, 
men i grunnen handler språk om distinksjoner, å skille det ene fra det andre. Et kunstverk må på noe plan være 
distinkt og tydelig for å fungere godt, men det bruker ikke nødvendigvis et rasjonelt språk som snakker til bevisst-
heten. Isteden lager klang, rytme og det taktile et slags intuitivt språk som kommuniserer på andre nivåer. Slik 
formidles følelser og stemninger, men hva med tanker og ideer? Kan kunst fungere som et politisk verktøy, utover 
propaganda og opinionsbygging? 

Kanskje. Språk og virkelighet er egentlig ikke så separert som det kan virke. Språket må alltid gjøres manifest i 
det fysiske for å eksistere. Selv noe så flyktig som en tanke består av elektriske impulser i hjernens synapser. Det 
betyr at språket aldri er så «rent» som vi tror. Det blir alltid farget av det materielle som gjengir det. Noe som er 
hogget i sten oppfattes annerledes en noe som hviskes i et øre. Alternative betydninger og tolkninger «lekker» 
også alltid inn i de mest entydige budskap. Vi sier alltid mer enn vi tror. Vi har aldri en fullstendig kontroll over hvor-
dan det vi uttrykker oppfattes. Dermed er det ikke bare mulig å oppfatte det politiske i det poetiske, uten også det 
poetiske i det politiske. Som mottakere må vi være åpne for at abstrakt kunst også sier noe konkret om verden, og 
at politisk propaganda og reklame også påvirker oss på et ubevisst plan gjennom sine rent formelle egenskaper.


