SOLID MANEUVERS
Installasjon er inspirert av en reise til Tsumeb,
Namibia hvor Nkanga så hvordan landskap endres
i prosessen med å grave ut naturressurser.
De arrede landskapene gjorde inntrykk
på Nkanga, som den arven vi overlater
til fremtidige generasjoner.

The installation is inspired by a trip to Tsumeb,
Namibia, where Nkanga saw how land is
transformed in the process of extracting natural
resources. The scarred landscapes made an
impression on Nkanga, as the legacy we leave to
future generations.

Grusen og kråkesølvet i installasjonen danner
et slags landskap av slagg. De skulpturelle
elementene ligner øyer eller skjærgårdslandskaper
og er bygget opp av ulike materialer som
petroleum, kobber, stål og aluminium, som er blitt
lagt lagvis for å skape de ulike formasjonene.

The gravel and the mica of the installation form
a slag-like landscape. The sculptural elements
resemble islands or archipelago landscapes
and are made up of different materials such as
petroleum, copper, steel, and aluminum, which
have been layered to create the varying formations.

Tittelen Solid Maneuvers sikter til at det
er kroppen som manøvrer, transformer og
manipulerer råvarene vi henter ut av naturen.
Naturlige landskap blir stadig forvandlet eller
utnyttet ettersom hva de kan tilby oss.

The title Solid Maneuvers refers to the fact that
it is the body that maneuvers, transforms, and
manipulates the raw materials we extract from
nature. Natural landscapes are constantly being
transformed or exploited according to what they
can provide us with.

Publikum oppfordres til å gå på grusen.
The public is encouraged to walk on the gravel.

SOCIAL CONSEQUENCES
Social Consequences (2009–2014) er en serie
som sammen med Filtered Memories (2009–2010)
og Captured Gestures (2016) gir innblikk i
Nkangas verdensbilde og hennes nedtegnelser av
minner.

Social Consequences (2009–2014) is a series
which, together with Filtered Memories (2009–
2010) and Captured Gestures (2016), provide
insight into Nkanga’s worldview and her rendition
of memories.

Tegningene tar for seg arbeidskraft, husholdning,
hjem, og begreper som tilhørighet og eierskap. De
har et surrealistisk preg som viser gjenkjennelige
og voldelige gjenstander som våpen og prosjektiler,
men også sosiale sammenkomster og hjemlige
situasjoner.

The drawings explore labor, household, home,
and concepts such as belonging and ownership.
The artworks have a surrealistic air and present
both recognizable and violent objects such as
weapons and projectiles, but also social gatherings
and domestic situations.

Et særpreg i Nkangas kunstnerskap er måten
hun setter sammen diagrammatiske motiver
og ofte bruker hun en del av bildet som palett
og inkluderer denne i det ferdige arbeidet.
Dette forekommer i flere verk i serien Social
Consequences hvor paletten leder videre til de
neste bildene.

A distinctive feature of Nkanga’s art is how she
puts together diagrammatic motifs, often using
part of the image as a palette and including this in
the finished work. This occurs in several works in
the Social Consequences series, where palettes
lead to subsequent images.

FILTERED MEMORIES
Filtered Memories (2009–2010) er en serie verk
basert på utvalgte minner fra Nkangas barndom og
ungdomstid, som har hatt en spesiell innvirkning
på livet hennes. Tegningene refererer til tapt uskyld,
hjemmets betydning og hennes nærmeste familie.
Titlene og bestemte tidsrammer hjelper oss
å plassere hendelsene til bestemte steder og
tidspunkter. For eksempel viser Filtered Memories
- Home, 1977, Yaba, Lagos (2010) et bilde av
Nkanga og søsteren som står under en palme
foran et hus på stylter. Mens Filtered Memories Reduced to Ash, 1978, Yaba, Lagos (2010), viser
det samme idylliske huset bare ett år senere, men
denne gangen er huset i brann.

Filtered Memories (2009–2010) is a series of
works based on selected memories from Nkanga’s
childhood and adolescence, which have had a
particular impact on her life. The drawings refer to
themes such as lost innocence, the notion of home,
and her immediate family.
The series titles and dates help us place the
events in specific times and settings. For example,
Filtered Memories - Home, 1977, Yaba, Lagos
(2010) presents a picture of Nkanga and her sister
standing under a palm tree in front of a house on
stilts. While Filtered Memories - Reduced to Ash,
1978, Yaba, Lagos (2010) shows the same idyllic
house just one year later, but this time with the
house on fire.

DOUBLE PLOT
Parallelle handlinger danner hovedtemaet i
Nkangas monumentale tekstilverk Double Plot
(2018).

Parallel narratives form the central theme of
Nkanga’s monumental tapestry Double Plot
(2018).

Her ser vi et stort tre og en person uten hode
som holder i en tråd. Tråden knytter sammen
sirkelformede fotografier som er festet til tekstilet.
Fotografiene viser øyeblikk fra eksplosjoner og
opptøyer fra hele verden. Solsystemet og et
stjernebilde med en konstellasjon fra samme dag
som opptøyene på Tahrirplassen i Kairo, Egypt i
2011 startet, danner bakgrunnen.

Here we see a large tree and a headless
figure holding a thread that connects circular
photographs attached to the fabric. The
photographs show snapshots of explosions from
various riots around the world. The solar system
and a constellation from the very same time as
the riots began on Tahrir Square in Cairo, Egypt
in 2011, form the background.

Motivene av land, kropper, planeter og
konsekvensene av en brutal politikk er bokstavelig
talt vevd og koblet sammen i dette verket.

The motifs of countries, bodies, planets, and the
consequences of brutal policy are literally woven
and connected in this work.

ANAMNESIS
Dette er en stedsspesifikk installasjon hvor
Nkanga har rekonstruert et elveløp skåret inn
i en frittstående vegg. I denne elven har hun
plassert noen av de mest importerte råvarene til
Norge: kaffe, te, krydder, kakaobønner og tobakk,
samt lokal torv. Duften fra Anamnesis (2020)
inviterer publikum til å bevege seg nærmere
verket. Det åpner for en ny sanselig bevissthet
rundt naturressurser som er i sirkulasjon lokalt og
globalt.

This is a site-specific installation in which
Nkanga has reconstructed a river course cut into
a free-standing wall. In this course, are placed
some of the most commonly imported primary
commodities to Norway: coffee, tea, spices, cocoa
beans, and tobacco, as well as local earth. The
scent from Anamnesis (2020) invites the audience
to move closer to the work. It opens up a new
sensory awareness of natural resources that are in
circulation both locally and globally.

Tittelen kommer fra gresk og betyr hukommelse
eller minne.

The title is Greek in origin and means recollection
or memory.

IN PURSUIT OF BLING
In Pursuit of Bling består av en serie arbeider
hvor Nkanga utforsker omdannelsen av mineralet
kråkesølv, fra dens rå form til det glitrende pulveret
som brukes i en rekke produkter. Kråkesølv er
et mineral som finnes i bergarten glimmerskifer.
Bergtypen er myk og porøs og ligger i tynne flak
oppå hverandre. Mineralet utvinnes flere steder
i verden. Også i Norge ble det utvunnet frem til
1980-tallet, blant annet til bruk i billakk.

In Pursuit of Bling consists of a series of works in
which Nkanga explores the conversion of mica,
from its raw form to the sparkling powder used in
a variety of products. Mica is a mineral formed in
sheet silicates. It is soft and porous and formed
of thin flakes on top of each other. The mineral is
extracted around the world, and was also mined in
Norway until the 1980s to be used in, among other
things, car paint.

Det engelske ordet for kråkesølv, mica, stammer
fra latinske micare, som betyr «å skinne» eller
«å glitre», og mineralet blir i dag ofte brukt i
sminkeproduksjon. I tillegg kan det fungere som
et fyllstoff og et utvidelsesmiddel for en rekke
overflater i plast og asfalt.

The word mica comes from the Latin micare, which
means “to shine” or “to sparkle”, and it is frequently
used in make-up production. Additionally, it can
act as a filler and an expanding agent for various
surfaces such as plastic and asphalt.

Nkanga bruker ordet «bling» som referanse både
til den glitrende overflaten i sjeldne mineraler og
til hip-hop-kulturen, hvor ordet viser til prangende
eller kostbare smykker og annet tilbehør. Med
videoverket In Pursuit of Bling (2014) viser Nkanga
sammenhengen mellom verdifulle mineraler og
begjæret etter å eie.

Nkanga uses the word “bling” as a reference both
to the glittering surface of rare minerals and to
hip-hop culture, where the word refers to flashy
or expensive jewelry or other accessories. In the
video In Pursuit of Bling (2014), Nkanga illustrates
the connection between valuable minerals and the
desire to own.

THE COLLECTION
The Collection er en serie fotografier av geologiske
prøver og mineraler. Fotografiene viser den
motstridende naturen til bling, både som noe
mennesker kan bruke for å imponere hverandre,
men også som en råvare som fører til utnyttelse av
verdens naturressurser.

The Collection is a series of photographs of
geological samples and minerals. The photographs
show the conflicting nature of bling both as
something people can use to impress each
other, but also as a raw material that leads to the
exploitation of the world’s natural resources.

CARVED TO FLOW
I forarbeidet til Carved to Flow (2017–pågående)
undersøkte Nkanga migrasjonsrutene over
Middelhavet. Hun ønsket å gjøre et prosjekt som
knyttet menneskenes kunnskap om, og bruk av,
råvarene som utvinnes i de landene de kommer
fra. Resultatet ble produksjonen av en såpe som
nå er i salg mange steder i verden og der salget
finansierer ulike prosjekter.

In researching Carved to Flow (2017–ongoing),
Nkanga investigated migration routes across the
Mediterranean with the intention of creating a
project that links knowledges of and practices with
the raw materials extracted in the countries they
come from. The result of this endeavour was the
production of a soap that is now on sale around the
world and whose sales finance various projects.

For Nkanga har det vært viktig at såpene er
nærende for kroppen og huden. Dette står i
kontrast til tilgangen på råvarer i regionene
som er preget av krise, lite kontrollert utvinning
og dårlig forvaltning. Råvarene Nkanga valgte
var ulike oljer, fett, trekull og lut hentet fra hele
Middelhavsregionen, Midtøsten, Nord- og VestAfrika. Såpene, O8 Black Stone, er stablet i runde
tårn som en henvisning til hvordan Aleppo- og
Nablussåpen oppbevares. Hver såpe er pakket i
emballasje med ett av åtte korte dikt av Otobong
Nkanga innprentet. Ti såpeprototyper er stilt ut på
heksagonale konsoller.

For Nkanga, it has been important that the soaps
are nourishing for the body and skin. This is in
contrast to the supply of raw materials in regions
characterized by crises, unbridled extraction,
and mismanagement. The raw materials Nkanga
chose were various oils, butters, charcoal, and lye
sourced from the entire Mediterranean region,
the Middle East, North, and West Africa. The soaps
O8 Black Stone are stacked as round towers
in reference to the Aleppo and Nablus soap
repositories. Each packaging has imprinted one
of 8 different short poems by Otobong Nkanga.
Ten soap prototypes are displayed on hexagonal
consoles.

Carved to Flow er et prosjekt i tre faser. Første
fase kalles «Laboratoriet» og startet i Hellas
under utstillingsmønstringen documenta 14 i
2017. Her ble såpen O8 Black Stone utviklet
og presentasjonsformen skapt og produsert i
samarbeid med lokale olivenoljeprodusenter
og håndverkere. Andre fase, «Varehus og
distribusjon», fant sted i Kassel, Tyskland under
andre del av documenta 14, hvor salg av såpen
foregikk som en performance som skapte
dialog med publikum. Den tredje fasen kalles
«Spiring» der prosjektets inntekter finansierer
kunnskapsdeling og forskning gjennom stiftelsen
Carved to Flow som virker i Akwa Ibom, Nigeria
og i Athen, Hellas. Stiftelsen ønsker å fremme
samfunnsengasjement og å identifisere og bevare
lokale materialer og planter.
På Henie Onstad vises prosjektet som en steds
spesifikk installasjon med veggtegninger.
På grunn av Covid-19 kunne ikke Otobong Nkanga
komme til Norge for å gjennomføre arbeidet.
I stedet har kunstsenteret invitert den anerkjente
norske kunstneren Lotte Konow Lund til å gjøre en
tolkning av Nkangas veggtegning.
Carved to Flow har sin egen hjemmeside:
www.carvedtoflow.com

Carved to Flow is a project in three phases.
The first phase is called “The Laboratory” and
began in Greece during documenta 14 in 2017.
Here the soap O8 Black Stone was developed,
and produced in collaboration with local olive
oil producers and craftsmen. The second
phase, “Warehouse and Distribution”, took
place in Kassel, Germany during the second
part of documenta 14, where the sale of the
soap occurred as a performance that created a
dialogue with the audience. The third phase is
called “Germination”, and the project’s income
finances knowledge sharing and research through
the Carved to Flow foundation, which operates
in Akwa Ibom, Nigeria and in Athens, Greece.
The foundation aims to promote community
involvement and to identify and preserve local
materials and plants.
At Henie Onstad, the project is presented as a sitespecific installation with wall drawings. Due to
Covid-19 restrictions, Otobong Nkanga could not
come to Norway to carry out the work. Instead, the
art center has invited the renowned Norwegian
artist Lotte Konow Lund to create an interpretation
of Nkanga’s drawing.
Carved to Flow has its own website:
www.carvedtoflow.com

