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 I én forståelse av dette moderne bildets fremvekst ses det som en effekt av nattverden. På 1200- 

tallet da den ble innstiftet, så et menneske i løpet av livet kanskje i høyden bare ett bilde, muligens på 

alteret i den lokale kirken. Det kunne være det eneste bildet som vedkommende ville ha sett fordi det 

fantes svært få bilder og man kunne ha levd et helt liv uten å ha sett et eneste bilde.  

 Da messen i 1215 ble supplert med nattverden var den en helt ny rituell form. Den ble 

introdusert i den fatning at etter at presten hadde velsignet hostien, ville han reise den høyt 

over hodet, for at alle skulle se den. Dette ble messens høydepunkt og det fant sted omgitt av 

levende lys og annonsert med ringende bjeller.  Siden man selv kanskje ikke mottok nattverden 

mer enn bare en gang i året, som var kirkens krav til menigheten, ble beskuelsen et substitutt 

og noe kirkens medlemmer oppsøkte slik at de gikk fra kirke til kirke for å se på. Man så på 

nattverden der det var andre som befant seg i den. Man så på andre i nattverdens transformative 

omstendighet som en selv kjente seg igjen i og da inne i et bilde inneholdende en forestilling om 

at det hele fant sted under en tredje overordnet instans sitt åsyn.

 40 bilder er et utvalg enkeltbilder fra forskjellige serier bilder og som jeg tenker at har noe 

med mengder og bilder å gjøre. Førti er ganske mange, men ikke for mange til at en ikke kan huske 

enkeltbildene. Det er heller ikke så få at ikke mengden utfordrer det individuelle bildet, eftersom 

serien distribuerer det individuelle bildets mønster ut i seriens utstrekning. Disse bildene er sin egen 

konstruksjon og er spor av kasser visuelt registrert i fotokameraet, som jo også er en kasse. De er 

kanskje utelukkende lokale siden det er ikke noe som i første hånd kan sies å være representert, ut over 

deres utfolding av en geometri. Slik kan de selv heller ikke representeres, bare varieres.

 De er laget slik at de avstår fra å peke på noe annet enn deres konstruksjon og mangler da 

mye at det som bilder sedvanligvis besitter, i sammenheng med deres funksjon som kommunikasjon 

av noe. Ved fraværet av slik referent vinner de lokalitet, men de er fortsatt inneholdende den 

implisitte spalten som bilder må ha, for å kunne sies å være bilder - i den forstand at det synes å 

være noe der som ikke bare er der. De har muligens også noe til felles med hostien i nattverden, 

slik den fremskaffer et lokalt nærvær av distanse. 

Frederic Kaplan

“I dag deles det hver eneste time ti millioner bilder på Instagram alene.” 



40 bilder   No 1    4
4



40 bilder   No 5    4
8



40 bilder   No 9      4
12



40 bilder   No 13      4
16



40 bilder   No 17      4
20



40 bilder   No 21      4
24



40 bilder   No 25      4
28



40 bilder   No 29      4
32



40 bilder   No 33      4
36



40 bilder   No 37      4
40



 

Tekst, produksjon og formgivning 

©  S t e i n  R ø n n i n g


