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planten produserer og spilte 
det ut som lyd, akkurat som 
EEG-apparatet. Jeg kunne 
lytte til plantes signaler og 
den kunne kjenne vibrasjo-
nene fra mine hjernebølger. 
Jeg tenkte at det hadde vært 
lettere å relatere til planten 
om den også kunne bevege 
seg. Så jeg bestemte meg for 
å lage robotben som planten 
kunne styre med signalene 
sine. Motoriserte bein ble 
som proteser for at den 
skulle kunne være i samme 
tidsrom som meg. 

Nå undersøker jeg å jobbe 
koreografisk med stueplan-
ten. Jeg ser for meg at vi 
kan utvikle et performativt 
arbeid sammen, som et møte 
på tvers av kultur og språk. 
Å lytte til hverandres signa-
ler har hjulpet på samar-
beidet.  Planten har fått bli 
med på utstillinger rundt i 
Norge, Danmark og Sverige.

Jeg tolker stadig plantens 
bevegelser. Med hjelp av en 
researcher i elektrofysiologi 

har jeg et maskinlærings-
nettverk som grupperer 
signalene til planten for 
meg. Det kunstige nettverket 
titter på signalene over tid 
og lærer å kjenne dens beve-
gelser. Jeg tror at jo mer vi 
kommuniserer, dess mer kan 
vi forstå hverandre.

Programmet tegnet et bilde 
av plantens signaler i et dia-
gram, med 14 røde felt som 
et bilde av dens “mentale” 
aktivitet. Planten er som et 
individ jeg prøver å forholde 
meg til. 

Hva vil den? Vi kan ikke for-
stå hverandre, vi kan aldri 
dele alt. Men vi kan dele 
tiden sammen, relasjonen 
til hverandre. Vi kommuni-
serer med diskrete signaler 
hele tiden. Og i kontakten vi 
deler, kan signalene kanskje 
begynne å gi resonans. Jeg 
lytter til planten sine signa-
ler, og har lyden fra mine 
hjernebølger på i bakgrun-
nen for planten. Hva sier vi 
til hverandre?

I 2015 fikk jeg en idé om å 
prøve å gjøre en skulptur i 
samarbeid med en stue - 
plante som stod på atelieret 
mitt. Det er et prosjekt som 
har tatt mange vendinger.

Da jeg begynte å jobbe 
med planten satt vi bare 
sammen, til tider i flere 
timer om gangen. Strategien 
ble å jobbe med en form for 
kroppslig kommunikasjon 
i stedet for å prøve å prate 
med den. Å bare tilbringe tid 
sammen med planten og lete 
etter impulser fra den. Jeg 
prøvde å ta inn alle detaljer, 
former og nyanser i bladene 
og resten av kroppen til 
planten. Tankene kunne  
lett vandre. 

Jeg prøvde å se for meg 
hvordan planten pustet. Jeg 
kjente på luften strøm-
me ned luftrøret mitt, og 
utneseborene. Jeg så for 
meg planten trekke inn den 

samme luften gjennom sine 
bladporer. Jeg forestilte meg 
å puste gjennom huden, slik 
som planten. Jeg fikk lyst til 
å holde i planten. 

Slik satt jeg og mediterte 
med planten, hånd i hånd, 
helt til jeg fikk en inspira-
sjon fra den. Ut i fra møtene 
med planten gjorde jeg 
skulpturer basert på inn-
trykkene jeg fikk fra den. Vi 
har gjort flere skulpturserier 
på denne måten.

Etter hvert som samarbeidet 
har tatt form har jeg også 
utviklet flere hjelpemidler. 
Jeg har brukt et EEG- 
apparat (elektroencefalogra-
fi tar opp hjernens elektriske 
aktivitet) for å spille mine 
hjernesignaler som lyder 
for potteplanten. Da ble 
det også naturlig lytte til 
plantens elektriske signaler. 
Jeg bygget en forsterker som 
plukker opp signalene som 

Bakgrunn
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Jeg sitter på atelieret mitt og 
funderer på hvordan det er 
å være en plante. Den sanser 
verden rundt seg. Ikke som 
meg, men på mange måter 
lik min sansning. Både jeg 
og planten merker at sola er 
på vei opp og at en ny dag 
har begynt. Vi kjenner begge 
varme komme med lyset. Jeg 
leste om en nylig studie som 
beskrev hvordan eng-blom-
ster begynner å lage nektar 
når de hører bier i nærhe-
ten1 . Om jeg fokuserer på 
våre likheter, i stedet for 
forskjeller, så blir det ikke 
vanskelig å finne relasjoner 
med planten. 

1  Flowers respond to pollinator sound within minutes by 
increasing nectar sugar concentration.
Marine Veits, Itzhak Khait, Uri Obolski, Eyal Zinger, Ar-
jan Boonman, Aya Goldshtein, Kfir Saban, Udi Ben-Dor, 
Paz Estlein, Areej Kabat, Dor Peretz, Ittai Ratzersdorfer, 
Slava Krylov, Daniel Chamovitz, Yuval Sapir, Yossi 
Yovel, Lilach Hadany
bioRxiv 507319; doi: https://doi.org/10.1101/507319 

Jeg mediterer for å leve meg 
inn i plante-tilværelsen. Ut 
ifra det jeg vet om plantebio-
logi så ser jeg for meg å 
puste med hele kroppen. Jeg 
prøver å koble sensasjoner 
på huden mot følelsen å pus-
te. Jeg forestiller meg å være 
immobil. Men når jeg med-
iterer så vandrer tankene 
fort. Jeg har vanskelig for 
å se for meg at planten har 
tanker som vandrer, men 
den kanskje dagdrømmer på 
sin måte. Den kanskje titter 
rundt seg, kjenner på det 
som skjer under bakken og 
føler på vinden mot bladene. 

Hvordan er det å 
være en plante? 
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 Samarbeid #6

 Samarbeid #7

 Samarbeid #9

 Samarbeid #8

I prosjektet å samarbeide 
kunstnerisk med stueplan-
ten har jeg gjort skulpturer 
på vegne av oss. Det har 
foregått ved at vi har hatt 
regelmessige meditasjons-
økter sammen og lyttet 
til hverandres biosignaler 
gjennom forsterkere. 

Med påvirkningene fra 
planten, både på et kropps-
lig og auditivt plan, har jeg 
intuitivt formet skulpturer 
på vegne av oss. Jeg ser på 
det som en intuitiv lytting til 
de føringer planten kan gi. 

Samarbeid  
med stueplanten
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Samarbeid #3

Samarbeid #1

Samarbeid #2

Høstutstillingen 2017;  
Ubrent leire 40 x 40 x 25 cm (l x b x h),  
Gips 20 x 20 x 45 cm,  
Styrofoam 100 x 60 x 40 cm,  
Luftherdende leire 20 x 20 x 6 cm
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Klyngediagram

Signalrespons på vanning

Elektrodeplassering

Analyser

Jeg har jobbet med seks 
Peperomia obtusifolia av 
forskjellige kultivarer. Det 
er en vanlig stueplante og 
kalles gjerne babygummi-
plante eller pepperansikt. 
I utgangspunktet var det 
en tilfeldighet at det var 
akkurat en slik plante jeg 
hadde satt på atelieret for 
å holde meg med selskap. 
Men etter hvert som at jeg 
utforsket andre potteplanter 
viste det seg at Peperomia 

var den planten med de 
best tilpassede bladene for å 
bære elektroder.

Elektrodene jeg bruker er 
vanlige overflate-elektroder 
for å måle hjerterytme. 
For planten er de elektriske 
signalene respons på miljø-
endringer (for eksempel van-
ning, belysning, temperatur) 
og stressresponser (f.eks. 
tørke, sykdommer, skader).
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Forsterkeren som jeg bruker for å plukke 
opp biosignaler fra stueplantene ble utviklet 
med hjelp av sivilingeniør Dewald de Bruyn. 
Kretsen er åpen kilde og kan hentes via:  
https://github.com/slaattnes/Biosignal-DAQ

Kretsdiagram, Forsterker for biosignaler 
med analog-til-digital omvandler

Trening med  
robotprotesen

Jeg bruker et kunstig nev-
ralt nettverk som en del av 
programmet som kommuni-
serer mellom planten og de 
motoriserte bena. Nettverket 
kalles en convolutional au-
toencoder og filtrerer plante-
signalet, som et bilde, for å 
trekke ut en del av innholdet.

Nettverket har lært hvordan 
plantesignalene ser ut med 
kunstig sollys fra fire vinkler 
gjennom å lage signalbilder, 

litt som EEG-grafer. Så 
sammenligner nettverket 
sanntidsignalene med 
signal-”bildene” og beveger 
bena i den retningen som 
passer best. 

Robotprotesen består av en 
liten datamaskin (Raspberry 
Pi), motorstyring, batteri- 
styring, signalinnsamling og 
forsterkningskrets, og et 77 
Wh li-ion-batteri.
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Den motoriserte protesen til potteplanten er ba-
sert på aluminiumsdeler som kan partihandles 
fra populære kinesiske nettbutikker. Designet 
er en rådende løsning med hofte-, lår- og 
skinnbensledd. En byggeguide kan leses her 
https://www.instructables.com/id/Capers-II-a-
Hexapod-Robot/

Kretsdiagram, Forsterker for biosignaler 
med analog-til-digital omvandler
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Etterord

Jeg vil gjerne takke for 
oppmerksomheten. For meg 
er det å jobbe med kunst, å 
jobbe med oppmerksomhet 
om noe. Noe som med nok 
konsentrasjon og ettertanke 
blir til noe helt eget. Kunst 
er som en følelse man aldri 
har hatt, eller kanskje en 
idé, en opplevelse man ikke 
helt kan gripe. Men kunst 
finnes ikke uten oppmerk-
somheten fra betrakteren.

Å jobbe med en potteplante 
har vært krevende, med 
standhaftighet som eneste 
rettesnor. Det har ikke alltid 
vært like lett å tro på meg 
selv, men da har jeg hatt 
prosjektet å tro på. For meg 
er det å bli kjent med kunst-
prosjektet hovedfokuset. Jeg 
håper det har vært interes-
sant for leseren også å bli 
kjent med dette prosjektet.




