
1

Halvor Rønning
Stopwatch,  
Mayonnaise,  
Bible

Tag Team Texts



2

181 Pasatiempos
2016 – Halvor Rønning



3

Samtidskunst 
og annenordens 
reklame
Philipp Kleinmichel

En ny generasjon kunstnere har i senere år blitt stadig mer 
interessert i reklame, mote og massemedia. Det er ikke noe nytt 
med det, tvert imot; populær estetikk og kommersielle forførel-
sesteknikker har lenge blitt analysert og vurdert av tidligere 
generasjoner. Man kan derfor lure på hva det er som motiverer 
kunstnere til å dvele på nytt ved et tema som allerede virker ferdig 
diskutert og analysert? Svaret synes åpenbart: det er Vestens kul-
turelle situasjon. Det moralsk selvinnlysende har forandret seg, og 
med det også rollen til bilder og former som leker med begjær og 
som gir varer en erotisk tiltrekning. Forandringen kommer hoved-
sakelig som en respons til vestens nye generasjon av sofistikerte 
middelklasseforbrukere og deres globaliserte livstil.

Som velutdannede og etisk bevisste forbrukere vil den nye gen-
erasjonen ikke la seg lure av manipulerende og forføreriske 
markedsføringsknep. Den digitale tidsalders nye forbrukere er 
allerede kjent med, og har en forventning om reklamebransjens 
triks. Dessuten har de utviklet en kritisk bevissthet som bestemmer 
deres etiske og moralske engasjement i den moderne verden. Det 
er på bakgrunn av denne kritiske og moralske bevisstheten at den 
nye forbrukertypen også klarer å vaksinere seg mot eksplisitte og 
underbevisste stimuli fra mote og reklame. 

Men fra dette nye, kritiske og bevisste perspektivet, har selve inn-
holdet i det forførende budskapet blitt moralsk sett problematisk. 
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Innholdet – de konkrete varene det reklameres for – fremstår som 
uttrykk for pågående kommersiell globalisering, for frihandel og 
en post-fordistisk forandring av produksjonen som den kritiske og 
bevisste forbrukeren enkelt kan spore til nye former for utnytting, 
klimaendring og samtidens imperialistiske kriger over ressurser. 
Derfor, i henhold til forbrukerens rolle, har reklamens og medias 
situasjon forandret seg radikalt. Reklamebransjens ledere trenger 
nå å forutse en forbruker som er klar over sin egen uutholdelige 
medvirkning i verdens utnyttelse. Og paradoksalt nok er det denne 
nye bevisstheten om ens egen skyldige involvering som bidrar til å 
bekrefte den globaliserte verdens rådende maktstruktur. På grunn 
av sitt eget sosiale og moralske miljø, er den kritisk bevisste vest-
lige middelklassen plassert i et uunngåelig etisk drama av med-
virkning, og det virker som om reklame og digitale medier ønsker å 
vise den globaliserte generasjonen en mulig løsning. 

Den kritiske forbrukeren er ikke lenger påvirket og overbevist av 
markedsføringens underbevisste meldinger; i stedet synes han eller 
hun i stand til å skjerpe sin egen analyserende evne og reflek-
tere over de lystproduserende teknikkene og strategiene og deres 
sosiopolitiske kontekst. Et slikt kritisk reflekterende konsum har 
moralsk opphøyende effekter, og ved å opphøye seg selv moralsk, 
kan kritiske forbrukere nyte seg selv og sin egen kritiske og kloke 
dømmekraft – enda mer hvis de gjør det offentlig, ved å dele evnen 
og innsikten på sosiale medier som Facebook. Bare fra en slik mor-
alsk opphøyet posisjon blir det mulig å tåle sin egen medvirkning 
og deltakelse i et altomfattende system som ifølge egne etiske 
normer og verdier har blitt uutholdelig. Og i og med at masseme-
dias ledere ikke bare produserer forførende bilder og former, men 
mer eller mindre tilhører det samme sosiale miljø, fungerer media 
og reklamebransjen i økende grad i en uanstendig og narsissistisk 
sosial runddans som bare kan reflekteres over fra en relativt au-
tonom og ekstern sfære. Denne eksterne sfæren er kunstverdenen, 
der en ny generasjon kunstnere, som uten tvil tilhører det samme 
miljøet, begynner å analysere på estetisk vis den mektige, mytiske 
tiltrekningen til dette narsissistiske komplekset. 

Denne teksten er skrevet spesielt for Halvor Rønning og Tag Team Studio, i 
anledning Rønnings utstilling ‘Stopwatch, Mayonnaise, Bible’, på Tag Team 
Studio, 9 – 16 Desember 2016.
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Contemporary 
Art and  
Second-Order 
Advertisement
Philipp Kleinmichel

In recent years a new generation of artists have shown a growing 
interest in advertisement, fashion and media. This interest is cer-
tainly not new. Quite to the contrary, popular aesthetics and com-
mercial seduction techniques have long been analyzed and evaluat-
ed by earlier generations. Hence, one might wonder what it is that 
motivates artists to return to such a common, well-discussed and 
analyzed topic? The answer seems obvious: The cultural situation 
of Western societies - moral self-evidence has changed and along 
with it the role of the images and forms that play with desire and 
the erotic attraction of commodities. This functional change has 
mainly come as a response to the globalized lifestyle of a new gen-
eration of sophisticated middle class consumers in the West. 

As educated and ethically-conscious consumers, this new gener-
ation is no longer fooled by manipulative and seductive market-
ing techniques. The new consumer type of the digital age always 
already knows and consciously anticipates the tricks of advertising 
agencies, and moreover has developed a general critical awareness 
that determines their ethical and moral engagement with the con-
temporary world. It is on the basis of this critical and moral con-
sciousness that this new consumer type also manages to immunize 
themselves successfully against the explicit and subliminal stimuli 
of fashion and advertising. 
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However, from this new critically conscious perspective, even the 
content of the seductive messages in this medial play has become 
morally problematic. The content – the advertised material goods 
– appear as expressions of ongoing commercial globalization, of 
free trade and post-Fordist replacement of production that the 
critically conscious consumer can easily connect to new forms of 
exploitation, to climate change and current imperialist wars over 
resources. Thus, in accordance to the role of the consumer, the 
situation of advertisement and media has radically changed. The 
executives of the advertising industry now need to anticipate a 
consumer aware of his or her own unbearable complicity in the 
exploitation of the world and it is, paradoxically, this new con-
sciousness about one’s own guilty involvement that helps to affirm 
the prevailing power structure of the globalized world. Due to its 
own social and moral milieu, the critical conscious Western middle 
class is situated namely in an inescapable moral drama of complic-
ity, and it seems as if advertising and digital media would show 
this globalized generation a possible way out. 

The critical consumer is no longer affected and convinced by the 
subliminal messages of marketing, instead they seem to be able 
to sharpen their own ability to analyze and reflect the desire-pro-
ducing techniques and strategies and their socio-political context. 
Such critical reflective consumption has morally elevating effects 
and by morally elevating themselves, critical consumers, in other 
words, can enjoy themselves and their own critical and prudent 
judgement – even more so if they make it public, by sharing this 
ability and insight on digital platforms like Facebook. Only from 
such a morally elevated position does it become possible to bear 
one’s own complicity and participation with a total system that by 
one’s own ethical standards and values has become unbearable. 
And insofar as the media executives are not only producers of 
seductive images and forms, but belong more or less to the same 
social milieu, media and advertisement increasingly function as 
the obscene and narcissistic social play that can only be reflected 
from a relative autonomous outside. This autonomous outside is 
the art world, in which a new generation of artists, who certainly 
belong to the same milieu, are starting to begin to aesthetically 
analyze the powerful and mythical attraction of this fateful narcis-
sistic complex. 
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Halvor  
Rønning:  
Stopwatch, 
Mayonnaise, 
Bible
Cecilie A. Størkson og Halvor Rønning

I sin tekst Contemporary Art and Second-Order Advertisement skriver 
den tyske filosofen Philipp Kleinmichel om hvordan mange av vår 
tids kunstnere interesserer seg for reklame, media og mote. Han 
bemerker at selv om dette emnet i kunsthistorisk perspektiv kan 
virke noe uttømt, er det i realiteten en ganske ny situasjon som 
granskes av kunstnere i dag. Kleinmichel peker på en velutdannet 
og etisk bevisst middelklasse som ikke bare gjennomskuer tradis-
jonelle markedsføringsknep, men som også forbinder dem med de 
mer og mer påtakelige konsekvensene av overforbruk og glo-
balisering. Med denne innsikten følger en moralsk byrde, hevder 
han. Som verdensborgere kan de nemlig ikke unngå å bidra til det 
systemet de kritiserer, og dette resulterer i en uutholdelig følelse 
av medskyldighet.
 
Den komplekse rollen dagens konsument innehar, kan best synlig-
gjøres gjennom kunstnerens estetiske analyse, skriver Kleinmichel 
videre. Og nettopp en form for estetisk analyse av reklamespråket, 
synes å være det Halvor Rønning befatter seg med i sitt kunstner-
iske virke. I collageaktige arbeider vikler han utklipp fra blader og 
aviser sammen med sine egne tegneriske malerier.
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Arbeidene til Rønning reflekterer de ulike visuelle strategiene 
reklamebransjen bruker for å forføre oss. Vi kjenner igjen foto-
grafier fra moteblader, som kjennetegnes av dype farger, dram-
atiske skygger og glatte, blanke overflater. Eller annonser med 
sterke farger og skrikende fonter, tilsynelatende hentet fra kulørt 
presse. De abstrakte elementene som Rønning tilfører det funnede 
materialet veksler mellom å etterligne, komplementere og forstyrre 
de figurative reklamebildene – han inntar en posisjon hvor han 
både imøtegår og imøtekommer materialet han analyserer.
 
Gjennom arbeidene sine innrømmer Rønning en dragning mot 
reklamebildene og det de forsøker å fortelle ham, samtidig som 
han fratar dem deres agenda ved å fjerne dem fra deres opprinnel-
ige kontekst og gjøre dem om til kunstverk. Det tiltrekkende ved 
reklamens formspråk forsvinner imidlertid ikke i denne løsriving-
sprosessen. Sensasjonalistiske overskrifter, vakre farger og intense 
blikk fortsetter å dra oss inn, men nå i bildeverdenen til Halvor 
Rønning.
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Halvor  
Rønning:  
Stopwatch, 
Mayonnaise, 
Bible
Cecilie A. Størkson and Halvor Rønning

The German philosopher Philipp Kleinmichel, in his text Contem-
porary Art and Second-Order Advertisement, writes about how many of to-
day’s artists are interested in advertising, mass-media and fashion. 
He remarks that even though this constellation of topics may seem 
thoroughly depleted from an art historical perspective, artists 
are now exploring quite a new situation. Kleinmichel points to a 
well-educated and ethically-aware middleclass who not only see 
through traditional marketing ploys, but who also draw connec-
tions between them and the increasingly palpable consequences of 
over-consumption and globalisation. With such insight follows a 
moral burden, Kleinmichel claims. As citizens of the world, these 
people cannot avoid contributing to the system they criticise: they 
end up with an unbearable feeling of guilt and complicity.

The complex role played by contemporary consumption can best 
be visualised through artists’ aesthetic analysis, Kleinmichel writes 
further. And indeed, a certain aesthetic analysis of the language of 
advertising seems to be what Halvor Rønning does in his artistic 
practice. In collage-like works, he combines cuttings from mag-
azines and newspapers with his own drawn and painted subject 
matter. 



16

Rønning’s works reflect the different visual strategies used by 
advertisers in order to coax us to spend money. We recognise 
photos from fashion magazines, characterised by deep colours, 
dramatic shadows and smooth, shiny surfaces. Or ads with strong 
colours and shouting typefaces, apparently borrowed from yellow 
journalism. The abstract elements which Rønning combines with 
the found materials alternate between being mimicking, comple-
menting or disturbing the figurative images – he takes a position 
enabling him both to contradict and to acknowledge the material 
he analyses. 

Through his works, Rønning acknowledges being attracted to ad-
vertisement images and what they try to tell him, at the same time 
as he robs them of their agenda by tearing them from their original 
context and turning them into components in his art. However, 
whatever is alluring in advertising’s visual language is lost in the 
process. Sensationalistic headlines, beautiful colours and intense 
gazes continue to attract us, yet now to the pictorial world of Hal-
vor Rønning.
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Pasta ai Caviale
2016 – Halvor Rønning
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Halvor Rønning (1984) bor og arbeider i Oslo. Han 
er utdannet ved Akademie der bildenden Künste 
Wien (2012-14), Kunstakademiet i Oslo (2008-11) og 
Kunstskolen i Bergen (2003-05). Seneste utstillinger 
inkluderer Jenny Say Qua, Rogaland Kunstsenter, 
Stavanger; Maleriets Letthet, Kunstnerforbundet, Oslo; 
Playtime, 9800 S Sepulveda Blvd, Los Angeles; Rata-
touille, Shanaynay, Paris; New Needs, Haus Wittman, 
Etsdorf/Kemp; Les nouvelles nouvelles libertés, accesorios 
especiales, La Salle de Bains, Lyon og Europe, Europe, 
Astrup Fearnley Museet, Oslo. Stopwatch, Mayonnaise, 
Bible er Rønnings mest omfattende soloutstilling til 
dags dato.

Philipp Kleinmichel er en tysk filosof og kunst- og 
mediateoretiker. Han jobber som forfatter og fore-
dragsholder. Han har tidligere jobbet som stipendiat 
ved Whitney Museum of American Art og Akademie 
Schloss Solitude. 

Tag Team Texts er et prosjekt initiert av Tag Team 
Studio. Med TTT ønsker vi å formidle vi våre utstill-
ere gjennom tekst og bilder, samt å utforske ulike 
innfallsvinkler til å skrive om kunst. 

Halvor Rønning (b. 1984) lives and works in Oslo. 
He studied at the Academy of Fine Arts in Vienna 
(2012-14), Oslo Art Academy (2008-11) and the art 
school Kunstskolen in Bergen (2003-05). His works 
have been represented in exhibitions such as Jenny 
Say Qua, Rogaland Kunstsenter, Stavanger; Maleriets 
Letthet, Kunstnerforbundet, Oslo; Playtime, 9800 S 
Sepulveda Blvd, Los Angeles; Ratatouille, Shanaynay, 
Paris; New Needs, Haus Wittman, Etsdorf/Kemp; Les 
nouvelles nouvelles libertés, accesorios especiales, La Salle 
de Bains, Lyon and Europe, Europe, Astrup Fearnley 
Museet, Oslo. Stopwatch, Mayonnaise, Bible is Rønning’s 
most extensive solo exhibition to date.

Philipp Kleinmichel is a German philosopher and 
art and media theorist. He works as a author and 
lecturer. He has previously worked as a research 
fellow at The Whitney Museum of American Art and 
Akademie Schloss Solitude.
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Studio. With TTT we aim to mediate our exhibitors 
through text and images, as well as to explore differ-
ent ways of writing about art. 
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