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Kulturpolitikk –
Eller armlengdes
avstands-prinsippet
«Den frie kunsten og kulturens samfunnsbyggende kraft kan ikke over
vurderes. Derfor er det viktig at vi har gode arenaer der kunst og kultur
uttrykk formidles og oppleves». Det er vår forsvarsminister Ine Eriksen
Søreides ord i åpningstalen til Barents Spetakel i Kirkenes i februar.
Hvordan sørger vår nasjonale kulturpolitikk for at det eksisterer gode
kunst- og kulturarenaer rundt om i landet? Hvordan ivaretar den nasjonale
kulturpolitikken alle de små regionale kulturinstitusjonene?
Finansiering av kulturfeltet er politikernes ansvarsområde. Mange
av kunst- og kulturarenaene får offentlig driftstilskudd forvaltet av Kultur
rådet. Når Kulturrådet nå sender klare signaler ut om at det er for lite
midler til fordeling, er det en klar melding til politikerne. I Kulturrådet
er det armlengdes avstands-prinsippet som gjelder. Et prinsipp som ifølge
Per Mangset (professor emeritus ved høgskolen i Telemark) ble etablert
ble etablert i mange land etter siste verdenskrig, som et slags kultur
politikkens forsvarsprinsipp for å opprettholde kunstens autonomi –
der kunsten regulerer seg selv etter sine egne lover uten formålstenkningen
som gjelder i samfunnet for øvrig. Politiske beslutnings organer skulle ikke
blande seg direkte inn i spesifikke og konkrete kunstneriske beslutninger.
Man kan stille spørsmål ved dette armlengdeprinsippet når prinsippet,
slik Mangset påpeker, nærmest blir et entydig, ideelt og ubrytelig prinsipp.
Det stilles derfor spørsmål ved Kulturrådets ansvar for forvaltning av drifts
tilskudd til mindre institusjoner og kulturaktører. «Offentlig kulturpolitikk
står overfor en rekke strategiske dilemmaer, der valget sjelden er helt enkelt
og enstydig» (P. Mangset, Armlengdes avstandsprinsippet i norsk og internasjonal
politikk, 2012).
Kulturrådet kan med grunnlag i kunstnerisk skjønn avslutte tiltak under
Driftsstøtteordningen. Det kan i ytterste konsekvens få store ringvirkninger
for kulturlivet rundt om i landet. Etter at Kulturdepartementet overførte
dette forvaltningsansvaret til Kulturrådet i 2011, har tilskuddsrammene så å si
ikke øket til aktørene som fulgte med på flyttelasset. Derimot har det stadig
tilkommet et mangfold nye aktører og konkurransen om små midler er stor.
Det er elementer her som i seg selv ikke samsvarer med en kultur
politikk som skal bidra til å sikre trygge og langsiktige rammevilkår for
de mindre institusjonene. Så lenge en vesentlig del av grunnstrukturene
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i regionalt kulturliv, bedømmes etter kunstfaglig skjønn. Det vil si at det er
ikke noen form for departementsstyring/politisk styring i forhold til offentlig
støtte for infrastrukturer og mindre arenaer. Det fordrer forutsigbarhet og
utviklingsmuligheter for å være operativ aktør i en dynamisk verden.
Et ekspertutvalg har foreslått at kulturinstitusjoner som har statlig
driftstilskudd og tilhørighet i regionene skal overføres til forvaltning i sine
respektive fylkeskommuner. En slik utflytting av det statlige ansvaret for
forvaltning av driftstilskudd til institusjoner ble allerede bebudet våren 2017,
ved Kulturministeren Helleland. Prosessen ble stoppet, muligens fordi noen
så en sammenheng med en kommende kulturmelding. Men hva er så den
bakenforliggende kultur politiske strategien? Er det et motiv for å stimulere
den nasjonale regionreformen?
Hvilken makt har nå egentlig vår nye kulturminister Trine Skei Grande
til å sette i livet en helhetlig kulturpolitikk? Hva innebærer hennes varsel
om at: Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Den trenger vi for å skape det
inkluderende samfunnet vi skal lage. Kultur er viktig som fellesskapsbygger og en
viktig drivkraft i omstillingen av Norge.
Konsekvenser for kulturaktørene ved en sådan politisk ustø kurs som vi har
sett til nå, er usikkerhet og uforutsigbarhet. Det er et stor ubesvart spørsmål
hvem som tar ansvaret for at regionale kulturinstitusjoner ikke blir forvaltet
bort, enten det er av kunstfaglig skjønn eller politisk styring?
Kan vi derfor stole på at kommende kulturmelding vil gi oss svar på
kulturpolitikkens ansvar for gode arenaer? Hvor kunst og kulturuttrykk
formidles og skaper opplevelser rundt om i det ganske land?
Bodø, 8. mars 2018

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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HVA SKJER?
MARS–JUNI 2018

Trygve Luktvasslimo sin nye film Leirdue ser på hvordan
ekte livsdrama omformes når det skal gjenfortelles
på TV. Azaar (15) er eneste overlevende etter at
Hurtigruta sank til bunns. Vises på Galleri 2 i
Stamsund i mai og juni. Detalj fra stillbilde.
Foto: Lukasz Zamaro/Figenlukt

Phillip Spillmanns Skudd (2017)
av horn og patronhylser vant
juryens pris og stilles ut i
Nordnorsken 2018.

Sonya Kelliher-Combs stiller ut i
Kunsthall Svalbard i Longyearbyen.
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

UTSTILLINGer
Ane Hjort Guttu – Festivalutstillingen 2018
Tromsø Internasjonale Filmfestival
19.01.–18.03.: Tromsø kunstforening

Evighetens form – Aase Texmon Rygg
22.03.–03.06.: Galleri 2, Stamsund
14.06.–07.10.: Alta Museum

Bachelor– og Masterutstillingen 2018
Kunstakademiet i Tromsø
04.–27.05.: Tromsø kunstforening

Jet Pascua
06.–22.04.: Tromsø kunstforening

NORDIC ART – Nordnorsk billedkunst
fra 1920 til 2017
17.03.–21.04.: Galleri NordNorge

Ludmila Hrachovinova
17.–19.05.: Galleri Snerk, Tromsø

Den 72. Nordnorske Kunstutstilling
16.03.–15.04.: Svolvær kunstforening
28.04.–31.05: Galleri Ariblå Kulturfabrikken
28.04.–31.05: Øksnes kunstforening
09.06.–21.06.: Alta kunstforening
Steinalderdrømmer
26.01.–31.03.2018.: Nordnorsk Kunstnersenter
Lydskulpturer – Eirik Brandal
03.02.–25.03.: Stormen kunst, Bodø

Hans Nordeng 1918–1991
05.04.–26.05.: Kulturbadet galleri, Sandnessjøen
Lær av naturen! Før og nå
12.04.–27.05.: Stormen kunst, Bodø
Øyvind Novak Jenssen
26.–28.04.: Galleri Snerk, Tromsø
Rampestrek – Over streken
28.04.–02.06.: Galleri NordNorge

Ságastallamat áiggiid čađa – dialog i tid
06.02.–06.04.: Senter for nordlige folk
Juni: De Samiske Samlinger

Lan(d)guage – Sissel M. Bergh
14.04.–03.06: Samisk senter for samtidskunst

Yoiking with the Winged Ones – Ande Somby
24.02.–02.04: Samisk senter for samtidskunst

Lillian Tørlen og Philipp Spillmann
13.04.–03.06.: Nordnorsk kunstnersenter

Det vi bærer på – Sonya Kelliher-Combs
24.02.–23.09.: Kunsthall Svalbard

Tupilaq og transteinen – Tanja Thorjussen
08.–22.04: Vadsø kunstforening

Abstrakt landskap – Josef Halse
03.–24.03.: Alta kunstforening

Norske tekstilkunstnere (NTK) 40 år
07.04.–20.05.2018: Bodø kunstforening

Leirdue – Trygve Luktvasslimo
30.05.–03.06.: Galleri 2, Stamsund
Festspillutstillingen 2018
23.06.–05.08.: Galleri NordNorge
Temp og Anne Thomassen
02.06.–15.07: Bodø kunstforening
Marita Isobel Solberg
15.06–12.08.: Nordnorsk kunstnersenter
Petter Dass-dagene utstilling
14.–25.06.: Kulturbadet, Sandnessjøen
PAINTING | OR | NOT
2018: Kaviarfabrikken, Henningsvær
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ARTIKKEL
BARENTS SPEKTAKEL 2018: «TRADE LOW – SCORE HIGH»
KIRKENES, 22.–25. FEBRUAR
✎ Hilde Sørstrøm

▶

kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent

I fotballpuben KrasnoBAR samlet det russiske
kunstnerkollektivet ZIP Group folk til
underholdning og fotballspill hver kveld.
Foto: Irene Domínguez Márquez/
Barents Spektakel

Frodes Grense – en installasjon
med kasserte grensestolper.
Foto: Jørund f. Pedersen/
Barents Spektakel

Tre mål og tre lag spiller kamp på tresiders
fotballbane i Brunostparken.
Foto: Maksim Malyutin/
Barents Spektakel

En annerledes
fotballopplevelse
I år er Russland vertsnasjon for verdensmesterskapet i fotball.
En avgjørelse som takket være rykter om dopingbruk og korrupsjon
har skapt stor mediedebatt. Og med tanke på de mange andre politiske,
økonomiske og underholdende aspektene som er å finne i fotball
verdenen burde Barents Spektakel ha nok å ta av for å lage en fest
med substans.
Åpningsshow med lagånd
Med en kombinasjon av samtidskunst, musikk, teater, seminarer og debatter
har Barents Spektakel siden oppstarten i 2004 blitt en viktig arena for
samtidskunst i Kirkenes. Da Pikene på Broen arrangerte sin fjortende utgave
i februar i år, ble det relativt nyåpnede lokalet deres, Terminal B, og store
deler av inne- og utendørsområder i Kirkenes sentrum brukt som arenaer.
Åpningsshowet ble holdt på torget hvor Norges utenriksminister
Ine Eriksen Søreide stod for den offisielle åpningen av festivalen.
Hun talte fra en stor scene av is designet av Norges mest aktive
isskulptør Peder Istad. Blant to store skulpturer formet som en hånd med
en fakkel og en fotballpokal opptrådte også det slovenske bandet Laibach –
det første rockebandet til noensinne å opptre i Nord-Korea. Is-scenen
og rockekonserten var et samarbeidsprosjekt med Pikene på Broen
og kunstneren Morten Traavik. Målet deres var å bringe sammen,
å belyse, de siste arenaer for massedyrkelse som man finner i dagens
vestlige verden gjennom å kombinere rock og fotball.
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Utendørskonserten ble avsluttet med opptreden av koreograf,
og tidligere fotballspiller, Sigurd Johan Heide. Her fikk vi oppleve jente
fotballaget fra Murmansk danse med fotballer. Dansen og samspillet
fortsatte senere på kvelden i åpningskonserten A Score for Brass and Ball
som ble avholdt i Samfundshuset. Dog, i en litt mindre rocka form enn
hva Laibach stod for. Her fikk vi se fotballjentene fra Murmansk trikse
med fotballer etterfulgt av en kortere opptreden av tre guttespillere. Bak
fotballspillerne stod noen andre spillemenn – Nordic Brass Ensemble som
sammen med musikere fra Kirkenes skolekorps spilte låter fra hele verden.
Pøbler og politikk
Fra Arkitekturkollektivet FFB deltok studenter fra Kunstakademiet i Tromsø.
De var invitert til Kirkenes for å samarbeide med Pikene på Broen og den
russiske kunstnergruppen Taibola om et Asger Jorn-inspirert kunstprosjekt.
Sammen utformet de en tresiders fotballbane i Brunostparken. Her ble det
daglig arrangert kamper hvor både unge og gamle fotballspillere deltok.
Det er ikke ofte jeg er på fotballkamp, og i alle fall ikke i 15–20 minusgrader.
Imidlertid er jeg glad jeg ikke lot sjansen gå fra meg denne gangen. De
tre lagene som kjempet mot hverandre da jeg var der hadde lagnavn som
Havna, Gruva og Miljøet. Fra sidelinja fikk vi servert fraser som «nå sliter
Miljøet mot Havna og Gruva» fra den lokale fotballstjernen Pål Harald
Hansen som var kommentator under kampen. Det ble altså ikke bare
en kald, men også en svært festlig fotballopplevelse.

Voldemārs Johansons videoinstallasjon Undercurrents
på isskulpturer av Peder Istad i Paviljongparken.
Foto: Maksim Malyutin/Barents Spektakel

Fotballpøblene i den fiktive supporterklubben Dana Karelia.
Foto: Maksim Malyutin/Barents Spektakel

Selv om det også var politiske undertoner i fotballkampene i Brunost
parken var paneldebatten på Transborder Café hakket mer politisk ladet.
På debatten som ble arrangert på byens discoklubb, Ritz, ble økonomiske
forhold, korrupsjon og andre betente spørsmål relatert til internasjonal
og norsk elitefotball diskutert. I panelet satt blant annet professor og
fotballbokforfatter Tim Walters, Liverpool-supporter og journalist Tor
Sando samt koreograf og kunstner Helle Siljeholm. Sammen bidro de med
nokså forskjellige innganger til temaene som ble diskutert. Mot slutten av
debatten dukket også fotballpøblene i den fiktive supporterklubben Dana
Karelia opp. Med sin bøllete – dog humørfylte – tilstedeværelse avbrøt de
det ene arrangementet etter det andre under festivalen. Under Transborder
Café kom de valsende inn i lokalet og brøt opp den alvorlige stemningen
med høylytt allsang og akebrett som slagverk.
KrasnoBAR
Kveldene ble avsluttet med konserter, lek og politisk satire på fotballpuben
KrasnoBAR, et prosjekt av det russiske kunstnerkollektivet ZIP Group –
fra Krasnodar i Sør-Russland. De hadde blant annet prydet den gamle
brannstasjonen, hvor puben lå, med et fotball-bordspill. Det velkjente
bordspillet som vanligvis kan ha to eller fire spillere ble her presentert i en
variant hvor 30 personer kunne spille samtidig. Slik inviterte de norske og
russiske gjester til vennskapelig kampspill på festivalen. I tillegg til diverse
musikalske innslag markerte også kunstnergruppa Ervedovoe Udozhestvo

fra St. Petersburg seg på kveldene i KrasnoBAR. Med sin absurde,
humoristiske og poetiske performance rettet de søkelyset blant annet
på dopinganklager i sportsbildet.
Frodes grense
Festivalen var spekket av arrangementer under de to dagene jeg var
i Kirkenes. Og selv om fotball var hovedtema kunne man også oppleve
mye annet som ikke var direkte tilknyttet fotball. På Terminal B kunne
man se årets festivalutstilling med Knut Åsdam sin siste film Murmansk/
Kirkenes. I Paviljongparken ble en audiovisuell installasjon av Voldemārs
Johansons vist på isskulpturer av Peder Istad. Plassert rundt i Kirkenes
og omegn kunne man også finne Frodes Grense – en installasjon basert
på Morten Traaviks verk Borderlines fra Barents Spektakel 2011. Den
nye installasjonen bestod av grensestolper skiltet med tekst om,
og foto av, Frode Berg som siden 5. desember i 2017 har sittet arrestert
i Lefortovo-fengselet. Man kunne også spise på Tromsø Folkekjøkken,
se teaterforestillinger og lunsjkonserter, eller delta på massegymnastikk
i kulda på torget. Det var mye på plakaten. Da jeg forlot festivalen på
fredag lå det i alle fall ann til at teamet bak Barents Spektakel ville kunne
gå seirende av banen etter årets festival.
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KUNSTKRITIKK
KNUT ÅSDAM «MURMANSK/KIRKENES»
BARENTS SPEKTAKEL 2018:
«TRADE LOW – SCORE HIGH»
TERMINAL B, KIRKENES,
22.–25. FEBRUAR
✎ Anki Gerhardsen ▶ frilans journalist og kritiker
Maksim Malyutin ▶ Barents Spektakel 2018

Åpningshowet til Barents Spektakel med
det slovenske støyrockebandet Laibach.
Foto: Maksim Malyutin/
Barents Spektakel 2018

Laibach på scenen og ungdommer
som flytter grensestolper.
Foto: Irene Domínguez Márquez/
Barents Spektakel 2018

Ute av fokus
Fotball er ikke min greie. Jeg ser ikke på fotball, kan ikke mye om fotball
og er lite interessert. Men jeg er interessert i kunst. Og jeg er interessert
i hvordan kunsten tematiserer store samfunnsanliggender. Fotball er
et slikt anliggende, og i år valgte Pikene på Broen, de som står bak den
årlige festivalen Barents Spektakel, fotball som ramme. Det ble ikke en
spesielt god match.
Trade Low – Score High var tittelen på årets festival, og onsdag 21. februar
var det klart for fraspark. Først i form av en forestilling med det slovenske
industri-rockbandet Laibach sammen med unge fotballjenter fra
Murmansk. Deretter i form av utstillingsåpningen, som i år bestod av to
filmer. Denne kritikken skal primært handle om utstillingen, men først noen
ord om forestillingen fordi den på sett og vis er betegnende for festivalens
noe ufokuserte ramme.
Rock + Football = Spektakel
På en scene av is, designet av Peder Istad, med store kopier av skulpturer
som ledet tanken hen til Nord-Korea og totalitære regimer, stod Laibach
og spilte mens en flimrende film av massemønstringer og mennesker i
taktfast bevegelse strømmet over veggen bak dem. Bandet har vært en
del av Morten Traaviks prosjekter i Nord-Korea, og alle som har fulgt med
i kunstdebatten vet at Traavik har fått hard medfart – både for å operere i
Nord-Korea, og for å blande seg med et band som beskyldes for å lefle med
ekstremisme. Det er bare det at ingen er riktig sikker på hvilken ekstrem
retning de opererer i.
Jeg ser det uansett ikke sånn. Jeg tenker at Laibach har knabbet estetikken,
tyngden og retorikken, men samtidig gjort seg uanvendelig som valuta for
alle som måtte prøve seg. Eller som de selv sier: All art is subject to political
manipulation, except for that which speaks the language of the same manipulation.
Men uansett hva man måtte mene; du setter ikke et slikt band, omgitt
av så sterke og så skumle symboler på scenen uten å vite hva du gjør.
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Særlig ikke når en flokk ungdommer danse-spiller fiktiv fotball foran dem,
mens de skyver norske og russiske grensestolper rundt omkring.
Rock + Football = Spektakel, var navnet på seansen som åpnet
festivalen, og i programmet står det at rockekonserten og fotballarenaen
er to av de siste stedene der massedyrkelse ennå eksisterer i den liberale
verden. Det er nok sant, men relasjonen mellom de lekne ungjentene og
voldsomme totalitærlignende Laibach var allikevel ikke helt enkel å forstå.
Enklere ble det ikke med grensestolpene på banen, for disse stolpene er
nå ladet med en helt egen mening etter arrestasjonen av Kirkenesværingen
Frode Berg i Moskva. Berg er styreleder i Pikene på Broen, og norske og
russiske grensestolper var plassert rundt omkring i hele sentrum i et eget
kunstprosjekt dedikert til nettopp Berg. Sånn sett var det sterkt og rørende
å se jentene skyve stolpene på banen. Det ga alle en påminnelse om at
storpolitikk kan ramme enkeltmennesker og lokalsamfunn, men kunstnerisk
sett ble det ingen helhet.
Manglende forbindelser
Så var det filmene da. Eller rettere sagt; filmen. For arbeidet til Voldemārs
Johanson Undercurrents fikk så store tekniske problemer at den ikke ble vist
de nesten tre dagene jeg var i Kirkenes. Det er sånt som skjer, men i dette
tilfellet betydde det at halvparten av utstillingen ikke kom opp å stå. Da blir
det straks litt mer alvorlig.
I følge programmet skulle Johansons film undersøke dagens arktiske
landskap. Et sted med uberørt natur og klimatiske påkjenninger. Filmen
skulle vises utendørs, på tre isfjell-lignende skulpturer, også disse laget
av Peder Istad. Sammen med de visuelle bildene skulle det følge lydbilder
komponert av Johanson, spilt av saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Hvordan
dette samspillet ville virke, vites altså ikke, men at det ikke hadde noe som
helst med fotball å gjøre, er hevet over enhver tvil.
Heller ikke filmen til Knut Åsdam Murmansk/Kirkenes hang sammen med
festivalens tema. Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova var helt tydelig på

Knut Åsdam Murmansk/Kirkenes ble vist
i utstillingslokalene til Terminal B.
Foto: Mikhail Slavin/
Barents Spektakel 2018

Ungdommer marsjerer med festivalflaggene med årets slagord
«TRADE LOW – SCORE HIGH».
Foto: Maksim Malyutin/Barents Spektakel 2018

denne manglende forbindelsen da hun tok imot pressen til en orientering
i forkant av åpningen, men etter hvert ble det nokså vanskelig for meg å
forstå hvorfor fotball i det hele tatt ble valgt som tema overhodet. Riktignok
ble det diskutert på Ritz Café hver kveld, men da i ordinær debattform. Og
ja, det var rigget for en interaktiv bane i den såkalte Brunostparken, med
helt egne fotballregler, mens det i den gamle brannstasjonen var mulig å gå
på fotballpub med enkelte performative innspill. Men hva mer?
Filmen til Åsdam er, som tittelen antyder, en reise og en refleksjon over
to steder, to land, to folk som ligger tett opp mot hverandre, og framstår like
mye som en spillefilm som en kunstfilm. Helt konkret er det fire jenter og
en gutt som utgjør rolleregisteret. To av jentene, som har fått navnene «Y»
og «X», skal forestille norske grensejegere, og vi følger dem gjennom trening,
morgenritualer og framfor alt: speiding etter unormal aktivitet i det vakre
landskapet som strekker seg ut på begge sider av den norsk-russiske grensen.
Parallelt følger vi de to russiske jentene «Z» og «V» som begge jobber
på den lille kafeen Titovka som helt faktisk ligger på veien mellom Kirkenes
og Murmansk. Alle som har kjørt denne strekningen har vært innom dette
etablissementet med kioskvarer, noe å bite i og russisk øl i kjøleskapet.
Gutten, som ingen av dem kjenner, er tildelt navnet «B», og dukker opp
i denne beretningen gjennom kikkerten til en av grensejegerne. En dag
kommer han bare vandrende mot elva som skiller Russland fra Norge,
og uten videre vasser han uti og krysser grensen. Ingen sier noe, ingen
reaksjoner. Gutten dukker opp igjen litt seinere, men bortsett fra at han
snakker norsk får vi ikke svar på hvem han er.
Filmen Murmansk/Kirkenes er preget av lange tagninger, med stille,
nesten meditative partier fra naturen og landskapet på norsk side,

kombinert med en noe mer hektisk uro på den russiske siden. Filmen kan
dermed lett leses som en betenkning over forskjellene og ulikhetene både
på et menneskelig og et nasjonalt plan. I Norge er det rolig, nesten kjedelig,
vakkert og stille. Russland forholder vi oss bare til som en mulig trussel.
Uforutsigbar, men samtidig uinteressant. Vi speider for å beskytte oss, ikke
for å bi kjent.
I Putins post-sovjetiske Russland er det derimot tydelige dragninger,
konfrontasjoner og bevegelser mellom det nye og tradisjonen. Den ene
jenta er rastløs, går i hullete olabukser, roper høyt, lengter mot verden og
kritiserer tv-innholdet på statskanalen. Den andre er mutt, innesluttet, ber
den andre gjøre jobben sin og å spare på pengene.
Gutten er det verre å forstå, og Knut Åsdam har selv sagt at han
primært er et verktøy for å drive historien framover. Det er et merkelig valg,
spesielt fordi denne gutten gjør så dramatiske handlinger. Han krysser en
strengt bevoktet grense uten noen form for sanksjoner eller reaksjoner, han
er litt i Norge, litt i Russland, og dermed også den karakteren det knytter
seg mest spenning til. Og så var det liksom ikke mer?
Det er interessant å tematisere relasjonene, kontakten og ikkekontakten mellom to folk som lever så tett innpå hverandre. Det skal
Knut Åsdam ha ros for. Men det er liksom noe ikke helt ferdig, ikke helt
gjennomtenkt, ikke helt klart over arbeidet – litt på samme måte som det
er over hele Barents Spektakel 2018. Et løfte som ikke oppfylles. En helhet
som mangler.
Barents Spektakel 2018 ble for meg en uklar festival der den tematiske
rammen og det kunstneriske innholdet virket tilfeldig og lite avklart. Ja, deler
av kunsten virket faktisk ikke i det hele tatt.
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AASE TEXMON RYGH «EVIGHETENS FORM»
GALLERI 2, STAMSUND, 22. MARS–3. JUNI
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstMagasin
Annar Bjørgli ▶ Nasjonalmuseet

Aase Texmon Rygh.
Foto: Nasjonalmuseet/
Annar Bjørgli

Publikum får lov til å berøre
skulpturene i utstillingen.
Foto: Nasjonalmuseet/
Annar Bjørgli

Aase Texmon Rygh, Møbius trippel.
Foto: Nasjonalmuseet/
Annar Bjørgli

Aase Texmon Rygh, Møbius rund.
Foto: Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli

Populær
skulpturutstilling
Den 93 år gamle skulptøren Aase Texmon Rygh introduserte abstrakt
skulptur til norsk offentlighet for over seksti år siden. Hun er en av våre
største kunstnere og mange kjenner til hennes skulpturer i stein og
bronse basert på abstrakte naturformer eller matematiske prinsipper.
Utstillingen Evighetens form fra Nasjonalmuseet er sentrert rundt
Texmon Ryghs favorittform – møbius.
Texmon Rygh oppdaget det matematiske møbiusprinsippet i det tekniske
museet i Paris på 1980-tallet. Formen kan enklest forklares ved at man
tar et flatt bånd, vrir det en halv gang for så å sette båndets ender
sammen. Da får man en form uten forside eller bakside, innside eller utside,
begynnelse eller slutt. Texmon Rygh mener formen er like allmenngyldig
som sirkelen og kvadratet. Derfor har kunstneren laget fem variasjoner
over dette prinsippet: rund, stående, liggende, dobbel og trippel, i flere ulike
materialer. Utstillingen Evighetens form som åpner 22. mars på Galleri 2 i
Stamsund består av elleve små og store skulpturer av Aase Texmon Rygh.
Utstillingen gir en unik mulighet for alle til å bli bedre kjent med en av våre
aller viktigste skulptører, og et forbilde for en rekke yngre kunstnere som
arbeider med abstraksjon.
Du får ta på skulpturene
I løpet av 2018 og 2019 vil denne spesielle vandreutstillingen produsert av
Nasjonalmuseet vises i Alta, Tromsø, Harstad og i Karasjok. Publikum skal
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få lov til å berøre skulpturene, kjenne på de glatte overflatene og følge
skulpturenes intrikate vridninger. Texmon Rygh er opptatt av kroppens
relasjon til tredimensjonal kunst. Vi kan følge formen med hånden og
således forstå prinsippet og oppleve materialet. Formidlingen er veldig artig
denne gangen. Kunstneren ville det slik selv, så nå kan barn og voksne få
nærkontakt med hennes skulpturer.
I de ti ukene utstillingen er i Stamsund på Galleri 2 skal Vebjørg Hagene
Thoe ha omvisninger og workshops, og hele påskeuken holder galleriet
åpent. Det blir workshoper for de minste med dans og berøring, og alle
får lage seg en møbiusfigur av papir. Det abstrakte formspråket appellerer
ofte til barn, for gjennom fantasien har de egne tolkninger. Mens elever på
mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan lete etter figurative og abstrakte
gjentakelser og fordype seg i evighetstematikk.
Utstillingen Evighetens form kan du se hos Galleri 2 helt frem til 3. juni.
Den 14. juni går utstillingen videre til Alta Museum for å vises der frem til
7. oktober. Så går utstillingen videre til Harstad hvor den åpner 18. oktober
i Galleri NordNorge. I 2019 vil De samiske samlinger/Riddo Duottar Museat
huse utstillingen i perioden 24. januar–12. mai 2019. Senere kommer
utstillingen til Tromsø kunstforening der den vil vises fra 31. mai til
6. oktober 2019.

NYHET
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SEKUNSTMAGASIN
Eirik Evjen ◆◆ Eirik Brandal

Aslak Juell Kristensen er ny
kurator og produsent for
Stormen kunst/dájdda.
Foto: Eirik Evjen

Ny kurator
til Stormen
Siden 2014 har galleriet i Stormen bibliotek i Bodø presentert en rekke
kunstutstillinger. I 2017 ønsket man seg en kunstfaglig ansvarlig for
gallerirommet, og i august ble Sigrid Høyforsslett Bjørbæk ansatt som
kurator og produsent. Men rett før jul trakk Bjørbæk seg fra stillingen
og Aslak Juell Kristensen fikk tilbudet om å overta jobben.
Til SeKunstMagasin forteller Juell Kristensen at han har et sterkt og
brennende engasjement for samtidskunst og er meget glad for jobben,
etter at han først var innstilt som nummer to etter Bjørbæk.
– Som kurator og produsent for Stormen kunst går min jobb ut
på å fylle visningsrommet med relevante, profesjonelle og spennende
kunstutstillinger gjennom hele året. Jeg jobber nå med en to-årsplan
og målet er å vise seks utstillinger per år.
Før han flyttet til Bodø har Juell Kristensen jobbet i over 12 år som
prosjektleder for utstillinger og arrangementer hos DOGA (Design og
arkitektur Norge) i Oslo. Han har også arbeidet ved Astrup Fearnley museet
og Galleri Dobloug. Han har derfor bred erfaring fra kunstfeltet bak seg.
Men han skal ikke jobbe med alt alene i Stormen kunst.
– I Stormen bibliotek jobber vi tett sammen og er inndelt i forskjellige
fagsøyler. Vi har fagpersoner som jobber med publikum og formidling
for både barn, unge og voksne. Målet er å ha et fagprogram for unge
til hver utstilling.
Nytt navn og tydelig profil
På nyåret ble navnet til visningsrommet i Stormen bibliotek endret til
Stormen kunst/dájdda. Dette er i et ledd mot å tydeliggjøre rommets profil
som et utstillingssted med et mål om å vise et bredt utvalg av samtidskunst,
også samisk samtidskunst.
– Vi skal være en sentral aktør for vising av samtidskunst i Nord-Norge.
Det er viktig å få med at visningsrommet er ikke kommersielt og vi skal ikke
ha salgsutstillinger. Vi vil fokusere på kunsten og vise det som er relevant,
forteller Juell Kristensen.

Eirik Brandal, es #18, 2017, lydskulptur.
Foto: Eirik Brandal

Derfor skal også Stormen kunst/dájdda integrere utstillinger i forhold
til hva annet som skjer i Bodø, og kommer til å samarbeide med andre
kulturelle arrangementer, festivaler og lignende i Bodø og Nordland.
Vårens utstillingsprogram
Utstillingsåret 2018 startet med en presentasjon av lydskulpturer laget av
kunstneren Eirik Brandal (født 1991, Stavanger) i forbindelse med Bodø Jazz
Open og Jåssungedagen på biblioteket. Videre utover våren skal Stormen
Kunst/dájdda vise en utstilling som heter Lær av naturen! Før og nå satt
sammen av kunstverk fra lokale kunstsamlinger.
– I utstillingen skal syv norske, naturalistiske, nasjonalromantiske
kunstverk som viser motiver fra Norlandsregionen, settes sammen med
syv kunstverk fra samtiden. I kunstsamlingene til Bodø kommune, Bodø
kunstforening og Adelsteen Norman stiftelsen finnes det naturskjønne,
naturalistiske, nasjonalromantiske og viktige kunstverk med stor
kunsthistorisk nasjonal verdi. Vi tenker det er viktig at disse verkene blir vist
og at folk i Bodø får kunnskap om dem og at de ikke bare ligger lageret et
sted, forklarer Juell Kristiansen.
– Fellesnevneren er naturen. Vi ønsker å vise likhetstrekk mellom disse
verkene fra perioden 1850–1920 og verkene fra i dag. Vår natur er i dag i
store forandringer på grunn av global oppvarming, klima og naturen blir et
stadig viktigere tema også blant samtidskunstnere. Hva kan vi lære av å se
hva våre gamle mestere malte og hva vi produserer av kunst i dag? Hva er
fokuset? Hva er forskjellig?
Til sommeren blir det en separatutstilling med Evelyn Scobie.
Tekstilkunstneren fyller 75 år og har arbeidet profesjonelt som kunstner
siden begynnelsen av 1970-årene. De siste 40 årene har hun bodd og
arbeidet i Bodø. I Stormen kunst/dájdda vil utstillingen vise et bredt utvalg
av hennes viktigste arbeider som kunstner fra starten med vev og tekstil
og frem til i dag.

#01 ◆ mars 2018 9

INTERVJU
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
Michael Miller ◆◆ Eduard Mikryukov ◆◆ HC Gilje ◆◆ Hilde Sørstrøm

Hilde Methi.
Foto: Michael Miller

Cecilia Jonssons Prospecting: A Geological Survey of Greys
i Prestefjellet i Kirkenes under Dark Ecology 2016.
En videreføring av prosjektet åpner på Salt i mars.
Foto: Hilde Sørstrøm

Fra «Dark Ecology»
til «Living Earth»
Kunstprosjektet «Dark Ecology» (2014–2016) har dannet et spindelvev
av samarbeidspartnere. Midt i edderkoppnettet sitter Hilde Methi,
og hun spinner stadig. Ikke bare på kryss og tvers i Barentsregionen.
Men i disse dager tvinner hun også nye tråder som hun sender sørover
i Norge og Europa.
Den Kirkenesbaserte og samfunnsengasjerte kuratoren Hilde Methi har
gjennom flere år vært involvert i en rekke samarbeidsprosjekter. De siste
årene har imidlertid kunstprosjektet Dark Ecology, som hun kuraterte
i samarbeid med nederlandske Sonic Acts, fått mye oppmerksomhet.
Gjennom tre reiser i grenseområdet mellom Norge og Russland i 2014–
2016, samlet de sammen kunstnere, forskere og andre kulturaktører for å
reflektere over, og revurdere, det å leve og bo i Arktis i dag. Nå presenteres
videreutviklinger av flere av kunstverkene fra Dark Ecology i Hilde Methis
nye prosjekt «Living Earth».
Inversia
Jeg møter Hilde Methi i Murmansk under den andre utgaven av
den audiovisuelle festivalen Inversia første helgen i februar. Bak
festivalen står den russiske kuratororganisasjonen Friday Milk som
er en av mange samarbeidspartnere som har latt seg fange i det
stadig voksende spindelvevet til Methi.
– Festivalen Inversia kan man se på som et resultat av
«Dark Ecology», sier Methi fornøyd.
På programmet står blant annet filmen Vilgiskoddeoayvunyarvi: Wolf Lake
on the Mountains. Dette er Justin Bennetts videreutvikling av en lydvandring
med samme navn som han presenterte i nærheten av Nikel under «Dark
Ecology» i 2016. I filmen hører vi stemmen til den fiktive geologen Viktor
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som forteller om et forskningsprosjekt ved Kola superdype borehull. Viktor
trekker frem egne erfaringer, økologi, sjamanisme og spådomskraft når han
snakker om forskningsprosjektet. På skjermen vises klipp fra det nedlagte
anlegget hvor den opprinnelige lydvandringen fant sted i 2016. I tillegg til
filmvisningen deltok Hilde Methi på festivalen med en kunstnersamtale
om «Dark Ecology» og «Living Earth». Sammen med henne i panelet satt
blant andre den Amsterdambaserte kunstneren BJ Nilsen og Inversias
festivaldirektør, Oleg Khadartsev, som begge har deltatt på
«Dark Ecology» tidligere.
Gjenbruk
Selv om «Dark Ecology» er et prosjekt med solid feste i Nord-Norge og
Nordvest-Russland har Hilde Methi og Sonic Acts hele tiden hatt et ønske
om å vise frem kunstverkene i nye sammenhenger og for et nytt publikum.
– Det var jo slik at når vi var ferdige med den tredje Dark Ecology
Journey var prosjektet blitt populært. I etterkant har flere ytret ønske om
å oppleve kunstverkene, ler Methi.
Det har ført til at det nomadiske kunstprosjekt SALT, som nå er
på Langkaia i Oslo ved Operaen, har invitert henne og Sonic Acts til
å være gjestekuratorer. Fra februar til mai i 2018 kan man derfor oppleve
utstillinger, performancer, og filmvisninger fra Dark Ecology prosjektet
i trekonstruksjonene til Sami Rintala. Dette takket være prosjektstøtte
gjennom Kulturrådets program for gjesteprogrammerere. Prosjektene
presenteres hovedsakelig gjennom to manifestasjoner i februar og mars.
– Det er gjenbruk rett og slett, sier Methi om kunstnerne som er valgt ut.
– Og det er interessant fordi disse arbeidene i utgangspunktet var
stedsspesifikke. Nå har det vært en videreutvikling som både kunstnere
selv står for og som vi initierer med «Living Earth».

Videoverk til HC Gilje Barents (Mare Incognitum)
vises på Salt i Oslo i februar og mars.
Foto: HC Gilje

Visningen av Justin Bennetts film
Vilgiskoddeoayvunyarvi: Wolf Lake on the Mountains
under Inversia i Murmansk i februar.
Foto: Eduard Mikryukov

Hilde Methi er særlig spent på å se hvordan det går når disse kunst
verkene skal omfavne og gå i dialog med SALT i Oslo. Det var mange som
ønsket at Cecilia Jonsson sin kunstinstallasjon Prospecting: A Geological
Survey of Greys skulle bli stående igjen på Prestefjellet i Sør-Varanger
etter Dark Ecology Journey 2016. Her hadde kunstneren boret 170 meter
ned i fjellet og hentet opp 60 borekjerner som ble reist på høykant i en
sylinderformet struktur ved siden av selve borehullet. Methi er enig i at det
er trist at kunstverket ikke kunne bli stående, og hevder det i all hovedsak
er utfordringer med å få kommunen med på laget som hindret dette. Hun
uttrykker stor skuffelse overfor kommunen som hun mener gjør en altfor
dårlig innsats når det gjelder kunst.
– Heldigvis har prosjektstøtte til «Living Earth» gjort det mulig å videre
føre arbeidet til Cecilia Jonsson. Kunstneren er nå én av kunstnerne Methi
gleder seg til å presentere på SALT i Oslo i mars og senere hos Pikene på
Broens Terminal B i mai i Kirkenes.
– Cecilia Jonsson har mikrofotografert borekjernene og virkelig godt
inn i dybden på alle de 170 meterne med borekjerner som er tatt opp fra
Prestefjellet, sier Methi og forklarer at det nye kunstverket blant annet skal
presenteres som folie på glassfasadene til de to visningsstedene.
– Jeg håper visningen kan holde liv i ideen om å få skulpturen tilbake,
men jeg kan ikke være alene om ansvaret det vil innebære.

Norge og Europa
I februar og mars presenteres HC Gilje sitt videoverk Barents (Mare Incognitum)
på den fjorten meter lange Lillehjella. Etter det vises en videreføring av
Tatjana Gorbachewskaja og Katya Larinas prosjekt Nikel Materiality fra
«Dark Ecology» 2015. I saunaen Árdna blir det visning av den allerede nevnte
filmen til Justin Bennett mens det i langhuset vil vises videreføringer av
arbeidene til Jana Winderen og Signe Lidén som var med på «Dark Ecology»
2016. Gjennom hele visningsperioden fra februar til mai vil man også kunne
oppleve lydkunstneren BJ Nilsen sin lydinstallasjon Unearthed 2014–2018
strømme ut gjennom seksten høyttalere i Den arktiske pyramiden – som er
den 70 meter lange fiskehjellen som SALT er så kjent for.
Det er altså en hel rekke arbeider som har funnet veien til SALT i Oslo,
men Methi gleder seg også til å vise kunstverkene andre steder.
– Det blir spennende å vise videreutviklingen av Cecilia Jonssons verk
«hjemme» i Kirkenes, sier hun og legger til at hun og Sonic Acts også håper
å få presentert noe på Landmark i Bergen Kunsthall i løpet av året.
– I Amsterdam vil det også skje ting. Blant annet skal Friday Milk
besøke Sonic Acts, forteller Methi.
Samarbeidsånden som oppstod med «Dark Ecology» lever altså videre
i beste velgående. Selv om prosjektperioden til «Living Earth» kun er satt til
første halvdel av 2018 er Hilde Mehti ganske sikker på at samarbeidet mellom
henne, Sonic Acts og Friday Milk kommer til å fortsette i årene framover.
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«SÁGASTALLAMAT ÁIGGIID ČAĐA – DIALOG I TID»
DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS/SENTER FOR NORDLIGE FOLK,
6. FEBRUAR–6. APRIL
✎ Amalie Marie Selvik

▶

SE KUNST MAGASIN

Thomas Colbengtson sine glasskulpturer.
Foto: RiddoDuottarMusea

Kunstnere i dialog
med vond fortid
Vandreutstillingen Ságastallamat áiggiid čađa – Dialog i tid åpner opp for
refleksjon og bevisstgjøring av en historie som fortjener å bli fortalt.
Utstillingens viktigste tema er synliggjøringen av den urett den samiske
befolkningen ble påført gjennom en brutal fornorskingspolitikk, og
de endringene som skjedde i de sjøsamiske samfunnene som følge av
denne politikken.
Utgangspunktet for utstillingen er en helt unik samling av 360 fotografier
tatt av Israel Fors og hans tekster fra etterkrigstiden. I 1923 ble Israel Fors
født inn i en sjøsamisk familie i Øksfjordbotn. Under andre verdenskrig
arbeidet han på skoleinternatet i Øksfjordbotn. Etter å ha blitt utsatt for
fysisk vold og trusler av en tysk soldat, flyktet han i 1942 til Sverige. Han
emigrerte etter hvert til USA, der han utdannet seg som lærer og bosatte
seg i San Francisco.
Men hver sommer reiste Israel Fors på ferie til Norge. Her fotograferte
han folkelivet i hjembygda og i Kautokeino. Da Fors døde i 1996, ble
hele hans samling med fotografier donert til Tromsø museum, der
bildematerialet har blitt digitalisert. I tillegg etterlot han seg også nesten
femti skrevne sider med en beskrivelse av sitt liv. Tromsø museum mener
samlingen er å regne som en fotoskatt fra etterkrigstiden. Israel hadde blikk
for fotografi, og han kan ha vært en av de første samiske fotografene som
har dokumentert folkelivet i etterkrigstiden fra et samisk miljø ved kysten
av Vest-Finnmark.
Den norske stat sin fornorskingspolitikk fikk samer og kvener til å føle
skam over sin bakgrunn, og språket og kulturen ble valgt bort og fortiet.
Kirken og skolen var viktige institusjoner i arbeidet med å gjøre samene og
kvenene til gode, norske borgere. Det sjøsamiske språket og kulturen var
i ferd med å forsvinne som et resultat av dette. Ságastallamat áiggiid čađa –
Dialog i tid retter søkelyset mot denne fornorskningen som har preget flere
generasjoner av den samiske befolkningen.
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Utstillingen er et kuratorisk prosjekt av Gry Fors som er konservator
og kurator ved Samisk Kunstmagasin – RiddoDuottarMusea med støtte
fra Norsk Kulturråd og Sametinget. Gry Fors har god kjennskap til foto
grafiene til sin avdøde onkel Israel Fors. For å knytte sammen fortid
og nåtid inviterte hun kunstnerne Thomas Colbengtson, Matti Aikio og
Hege Annestad Nilsen til å bli kjent med arkivmateriale etter Israel Fors,
og til å delta i utstillingsprosjektet.
Joikebu
Hege Annestad Nilsen har fotografert portretter av Israel Fors etter
kommere, og Tomas Colbengtson har laget glasskunst av Israel Fors
gamle fotografier. Tomas Colbengtson (født 1957, Tärnaby, Sverige) lager
glasskunst i graal-teknikk som gjør det mulig for kunstneren å overføre
motiver fra gamle fotografier til sine skulpturer i glass.
Hege Annestad Nilsen (født 1966, Alta, Norge) er opprinnelig fra en
sjøsamisk bygd i Kvalsund kommune i Finnmark, og arbeider i hovedsak
med fotografi og video. Hun ser på seg selv som en samler, og innhenter
dokumentasjoner fra levde liv, historier og objekter. Hun portretterer
mennesker, unge og gamle, i blant i deres naturlige miljø, iblant iscenesatt.
Matti Aikio (født 1980, Vuotso, Finland) arbeider med film, skulptur
og installasjoner, og er engasjert i naturvern og opptatt av en bærekraftig
reindrift. Gjennom kunstnerskapet sitt retter han oppmerksomheten
mot konflikter og gnisninger mellom samer og nærliggende kulturer.
Til Ságastallamat áiggiid Čađat – Dialog i tid har han laget en filminstallasjon
i form av en lavvo. Matti Aikios videogamme er en direkte referanse til
Kautokeino kommunes vedtak om forbud mot joik uten politiets tillatelse
i det offentlige rom i 2005. Forbudet skapte debatt, og i protest mot
forslaget bygde blant annet Alfred Larsen en joikebu til sin pub i Kautokeino.
I utstillingen er joikebua et symbol på fornorskningen og det forbudte. Det
er fortsatt forbudt å joike i det offentlige rommet i Kautokeino kommune.

I en periode fra 1953 til cirka 1997 var det helt forbudt å joike
i skolen, og i 2005 ble innført forbud mot å joike i det
offentlige rom i Kautokeino. Matti Aiko sin videogamme
understreker også nyere politikk i utstillingen. Bildet til
høyre viser videoen inne i gammen.
Foto: Amalie Marie Selvik

Karl Pedersen med skjellplog på brygga i Stranda, Øksfjord.
Foto: Israel Fors © 2018 Tromsø Museum, UiT

Familie i Øksenfjord, Israel Fors sin onkel med stjernelue.
Foto: Israel Fors © 2018 Tromsø Museum, UiT

I utstillingen henger fotografiene til Hege Annestad Nilsen
og Israel Fors i glassplater.
Foto: RiddoDuottarMusea

En historie som fortjener å bli fortalt
Ved å ta utgangspunkt i arkivmaterialet til Israel Fors og hans fotografier
fra flere tidsperioder forteller Ságastallamat áiggiid Čađat – Dialog i tid
om de store kulturelle endringene sjøsamiske samfunn på kysten av
Vest-Finnmark har gjennomgått fra slutten av 1800-tallet og frem til
i dag. Sammen med nye kunstverk av Hege Annestad Nilsen, Thomas
Colbengtson og Matti Aikio lar utstillingen ikke oss glemme dette og ønsker
å bidra til refleksjon, ettertanke og igangsette samtaler om dette temaet.

Ságastallamat áiggiid čađa - Dialog i tid ble først vist i Trondheim under
Tråante i februar 2017. Deretter har utstillingen besøkt Hamsunsenteret,
Sámi arkiiva/Samisk arkiv i Kautokeino og Davvi álbmogiid guovddáš/
Senter for nordlige folk hvor den vises frem til 6. april. Til sommeren skal
den vises hos Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok.
Høsten 2018 reiser utstillingen til Saemien Sijte/Sørsamisk Museum og
Kultursenter i Snåsa, og videre til Alta museum våren 2019.
Tromsø museum har digitalisert alle fotografiene til Israel Fors.
Du kan se dem i Universitetsmuseets fotoportal: www.unimus.no/foto.
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KUNSTKRITIKK
ANE HJORT GUTTU «FILMS»
TROMSØ KUNSTFORENING, 19. JANUAR–18. MARS
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
Matti Aikio ▶ Tromsø kunstforening

De voksne (2014).

Tekstene til Ane Hjort Guttu presenteres på
oransje bord og hengende på vegger i utstillingen.

Belyser samfunnets
skyggesider
«Vi skal være glade for at de rike finnes, slik at de fattige kan vandre
i deres skygge» er et av mange poetiske bitende sitater vi får servert
i tekstene og filmene til Ane Hjort Guttu i festivalutstillingen Films.
En utstilling som sender besøkende på en lite lysbetont reise til
urbane strøk.
Det er ingenting å si på Ane Hjort Guttu sin utnyttelse av lokalene til
Tromsø kunstforening. Tunge grå gardiner henger drapert fra tak til gulv
i andre etasje og bidrar at monteringen fremstår både sofistikert og delikat.
Tekstene er presentert som innrammede bilder, plakater eller som ark og
hefter på en lese- og lyttestasjon i et eget rom. Viktigst her er det likevel at
hver film vises som store monumentale projeksjoner i hvert sitt rom. Det er
helt på sin plass. For dette er filmer som fortjener oppmerksomhet.
Sol og sosiale forskjeller
Sosiale forskjeller i dagens urbane samfunn viser seg å være et gjennom
gående tema i utstillingen. Fra forskjellige innganger griper Guttu tak i
temaet, og peker på skjevfordelingen som det kapitalistiske samfunnet
har brakt med seg. Utstillingens sterkeste verk er filmen Fire Studier av Oslo
og New York (2012). Her møter vi to arkitekter som sitter i solveggen. De
snakker om hvordan arkitektene gjennom historien og fram til i dag har
arbeidet med denne elementære gleden som mange (feilaktig) regner
sola for å være. En gang var den rådende tanken at alle som bosatte
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seg i urbane strøk hadde rett på sol gjennom vinduet. Slik er det ikke
lenger. Nå er bysola blitt en del av maktspillet på eiendomsmarkedet
og gode lysforhold er i stor grad forbeholdt de med mye penger. Lite
penger betyr lite lys i vinduskarmen. Filmen som opprinnelig ble produsert
for utstillingen De rike bør bli enda rikere i Oslo Kunsthall i 2012 er en sylskarp
og tankevekkende film. Med sola som utgangspunkt synliggjør Guttu
hvordan tilgangen på lys, eller for den saks skyld andre naturressurser
som vann og land, på ingen måte er forbeholdt folket.
Kritiserer konsumsamfunnet
I filmen De voksne (2014), som vises på to store skjermer satt sammen
i en vinkel på gulvet, kritiseres konsumsamfunnet. Reklameverdens evige
forsøk på å selge oss lykke gjennom colaflasker med navneetiketter, billige
flyreiser og vitamindrikker gir seg til kjenne gjennom reklamebilder på en
T-banestasjon. På stasjonen står også to gutter som etterhvert begynner
å danse. Gjennom denne tokanalsfilmen får vi opplevelsen av å betrakte to
forskjellige virkeligheter. På den ene skjermen ser vi reklameverdenen, og på
den andre hverdagen på T-banestasjonen. De to virkelighetene flyter inn i
hverandre og blir én og samme verden. Det er en ganske dyster påminnelse
om hvordan kapitalismen spiser seg inn hverdagen vår. Kan vi stoppe denne
utviklingen? Sannsynligvis ikke.
Dyster er også Guttus film The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
(2016) som vises i Galleri Snerk på Kunstakademiet (dessverre kun

Fire Studier av Oslo og New York (2012).

i åpningshelgen). I filmen, som mer direkte enn De voksne tar oss med inn
i reklameverdenens mørke ganger, møter vi reklamearbeideren Naoki
Hayakawa spilt av kunstneren Daisuke Kosugi. Den fiktive dokumentaren
tar et oppgjør med ideen om reklamebransjen som en arena for kreativt
arbeid. Vi følger Hayakawa og får se hvordan reklamebransjen med sine
ekstreme stressfremkallende arbeidsforhold i stedet for å inspirere heller
virker destruktivt inn på kreativiteten – og karakterens psykiske helse.
Etiske dilemmaer
Det er interessant hvordan Ane Hjort Guttu insisterer på en fiktiv
dokumentarisk form, både i filmene og i tekstmaterialet. Et særlig
interessant bidrag i denne sammenhengen er den 47 minutter lange
filmen Time Passes (2015). Her møter vi karakteren Damla, spilt av
kunstneren Damla Kilickiran, som forøvrig også er student på Tromsø
Kunstakademi nå. I filmen spiller Damla en kunststudent i Bergen som har
gjort det til sitt kunstprosjekt å sitte sammen med en rumensk tigger hver
dag i seks måneder. Vi følger henne i samtale med læreren, med andre
kunststudenter og sammen med tiggeren Bianca. Når Damla til slutt velger
å trekke prosjektet sitt fra avgangsutstillingen gir filmen et innblikk i etiske
dilemmaer som kan oppstå når kunst og sosialpolitikk bringes sammen.
Karakteren Damla, og flere av de andre karakterene vi møter i tekstene
og filmene, har også en viktig rolle fordi de problematiserer kunstens,
kunstnerens og kunstinstitusjonens rolle i dagens samfunn. Også her

finnes det skyggesider, med krav og forventninger samt filosofiske
spørsmål som kunstnerne hele tiden må forholde seg til. Ved å få innblikk
i de forskjellige karakterenes refleksjon rundt det å lage og utstille kunst,
blir også jeg oppfordret til å reflektere rundt mine egne oppfatninger –
og forventinger – til kunsten.
Tidkrevende
Utstillingen er definitivt tidkrevende med tanke på den store mengden tekst
og film som presenteres. Særlig de lengre tekstene på lese- og lyttestasjonen
forsvinner litt i mengden. Men Ane Hjort Guttu er en anerkjent kunstner
både i norsk og internasjonal sammenheng som det absolutt er verdt å
bruke tid på. Det er derfor bra at kuratorene Rike Frank og Leif Magne
Tangen samlet et såpass stort materiale at besøkende i Tromsø får sjansen
til ta et dypdykk i Guttus poetiske og samfunnsengasjerte kunstnerskap.
For meg er hun en kunstner som treffer godt med sine poetiske skildringer,
som klarer å smyge inn humor i alvoret og som ikke minst er befriende klar
i sin politiske tale. Det er aldri noen tvil om at Ane Hjort Guttu kritiserer
maktstrukturene i samfunnet, enten det er fra et sosialpolitisk eller
kulturpolitisk ståsted. Utstillingen Films er derfor, slik jeg opplever det,
en tankevekkende og viktig utstilling som berører på mange plan.
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DEN 72. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING 2018
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstMagasin
Ida-Marie Magnussen ◆◆ Pryd Studio ◆◆ Bodø kunstforening

Ingeborg Annie Lindahl vant kritikerprisen
for Uforløst (2017), skisse.
Foto: Ingeborg A. Lindahl

Phillip Spillmann Skudd (2017).
Foto: Ida-Marie Magnussen/Pryd studio

Tradisjonsrik
med nye visjoner
For mange uetablerte kunstnere er deltakelse på Nordnorsken
en flott mulighet til å ta sitt første steg inn på kunstscenen. Samtidig
er utstillingen en fin arena for de godt etablerte kunstnerne til å vise
frem hva de jobber med akkurat nå.
Den Nordnorske Kunstutstilling (DNNK) er en landsdelsutstilling arrangert
av Bodø kunstforening. Helt siden 1948 har denne årlige mønstringen
turnert landsdelen for å presentere samtidskunst laget av kunstnere
med tilknytning til landsdelen.
Utstillingen vises alltid først i Bodø kunstforening. Etterpå reiser
utstillingen videre i ett år til både små og store utstillingssteder –
for at flest mulig skal få se noe av den nyeste kunsten som lages i dag
av norske kunstnere.
Cathrine Terese Persson som er daglig leder og intendant ved
Bodø kunstforening forteller til SeKunstMagasin at de i samråd med juryen
har jobbet litt annerledes med utstillingen enn tidligere år. En helt ny logo
og grafisk profil er laget, og juryen har åpnet opp for at kunstnere kan delta
i utstillingen med stedspesifikke kunstverk. Noe som medfører at enkelte
verk vil være tilgjengelige kun på utvalgte steder under årets turné.
Juryen har i år valgt å stille ut færre verk enn det som tidligere har
vært vanlig. Femten kunstnere er antatt og av dem er seks med for første
gang. Den tradisjonsrike utstillingen skal ut på vandring til åtte steder; seks
kunstforeninger og galleriet i Kulturfabrikken på Sortland og Pikene på
Broens nye visningsrom for kunst Terminal B i Kirkenes.
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Marte Tidslevolds fotoserie They told me their
dreams and I made them come true (2017), detalj.
Foto: Ida-Marie Magnussen/Pryd studio

Priser til beste kunstverk
Juryens pris gikk i år til Phillip Spillmanns Skudd. Kunsthåndverkeren
er utdannet gullsmed og har laget 33 små skulpturer laget av etterlatte
tomhylser og reinhorn funnet på Finnmarksvidda over flere år. Elementene
er nitet sammen med en sølvstift. Juryens synes kunstprosjektet «… treffer
betrakteren med en slående materialitet og en lavmælt styrke. Objektene
har ulik opprinnelse, men har et krysningspunkt i møtet mellom jeger
og bytte. I Skudd møtes metall og horn, mennesker og natur på en ny
og transenderende måte.»
I tillegg til den tradisjonelle utdelingen av juryens pris har DNNK i år
opprettet en ny kritikerpris som sponses av T. Kolstad Eiendom AS. Ingeborg
Annie Lindahl er første vinner av kritikerprisen for sin skulptur i hvit marmor
Uforløst (2017) og mottok et stipend på 10 000 kroner. Utdelingen ble
foretatt under åpningen på Bodø kunstforening av Ellen Sæthre-McGuirk
som er kunstkritiker og førsteamanuensis ved Nord universitet i Bodø.
Hun begrunnet valget med å understreke at Ingeborg Annie Lindahls
Uforløst (2017), som er et relativt lite og lavmælt kunstverk, er full av
kontraster. «Mellom det flyktige og det evige. Mellom marmorens
klassiske, estetiske motiver og den utradisjonelle representasjonen av
fosteret. Mellom det å være en tegning og det å være en skulptur. Mellom
det harde og det myke. I en uuttømmelig dialog med oss som betraktere.»

◆◆ Den Nordnorske Kunstutstilling (Nordnorsken) er én av fem
landsdelsutstillinger i Norge. Det er en juryert kollektivutstilling
basert på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med
tilknytning til Nordland, Troms og Finnmark.
◆◆ Årets jury består av kunstnerne Heidi Rødstøl og Ine Harrang
fra Møre og Romsdal Bildende Kunstnere, Eivind Natvig og
Marianne Bjørnmyr fra Nordnorske Bildende Kunstnere.
◆◆ I år presenterer DNNK verk av kunstnerne Ingeborg Annie
Lindahl, Line Dolmen, Annelen Røe, Maria Høyen, Sylwia
Mosko, Valter Eriksen,Torgrim Sund, Siv Brobakken, Silke Mathe,
Phillip Spillmann, Jon H. Glomsås, Kamilla S. Mathisen, Grethe
W. Svensen, Inger Emilie Solheim og Marte Tidslevold.

Foto: Ida-Marie Magnussen/Pryd studio

Nye grep
De fleste kunstforeningene i Nordland og i Nord-Norge har ikke store
nok lokaler til å vise hele Den Nordnorske Kunstutstilling. Cathrine Terese
Persson ønsker å gjøre noe med dette. På sitt stopp i Vesterålen vil derfor
Nordnorsken deles i to. Sortland kunstforening og Øksnes kunstforening
får hver sin del av utstillingen og skal ha åpning på samme dato.
Å dele opp utstillingen på denne måten er et prøveprosjekt for at
flere i Nord-Norge får sett denne tradisjonsrike utstillingen, forklarer
Persson. Et annet grep er at utstillingen også skal stå lenger på hvert sted,
slik at flest mulig får tatt turen innom den populære utstillingen.
I løpet av vårhalvåret skal Nordnorsken vises i Svolvær kunstforening,
Galleri Ariblå i Kulturfabrikken på Sortland, og i Øksnes kunstforening og
i Alta kunstforening i juni. Siste stopp på turneen er Mosjøen
kunstforening i november.
Bodø kunstforening har også ønsker om få Nordnorsken ut
i verden, og til sitt fremtidige arbeid med dette har de mottatt støtte
fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
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TANJA THORJUSSEN
«SIEDI – TRANSTEINEN OG TUPILAQ»
VADSØ KUNSTFORENING,
8.–22. APRIL 2018

JULIA HEURLING
«KJØLLEFORD REFLECTIONS»
✎ Flavia Devonas Hoffmann
Arctic Culture Lab

▶

Arctic Culture Lab

✎ Vadsø kunstforening
Tanja Thorjussen

Tanja Thorjussen, Tupilaq
nr 8, 2015, blyant på papir.

Tegneutstilling
om offerstein

Refleksjon som
mønster av Nord

Denne våren vil kunstneren Tanja Thorjussen stille ut en serie
tegninger og litografier laget etter et arbeidsopphold ved gjeste
atelieret i Vadsø i 2015. Tegningene tar utgangspunkt i de samiske
offersteinene Áhkánjárstábba/Stalloen i Kvalsund og Ceavccageađge/
Transteinen på Mortensnes utenfor Vadsø i Finnmark.

I fjor vinter var Julia Heurling gjestekunstner ved Arctic Culture
Lab i Kjøllefjord. Under sitt to måneder lange opphold i Kjøllefjord
var kunstneren interessert å arbeide frem en visuell fremstilling av
omgivelsene i lokalmiljøet gjennom abstraksjoner og repetisjon.
I januar 2018 – ett år etter oppholdet – kom Julia Heurling tilbake
til Kjøllefjord for å presentere resultatene med en utstilling
på Folkebiblioteket.

Thorjussen har besøkt Transteinen flere ganger og har lenge ønsket
å jobbe med offersteinen som tema og utgangspunkt for en utstilling.
Transteinen er en bautastein som reiser seg 2,5 meter opp fra bakken
og er en gammel offerstein for å frembringe fiskelykke. Rundt den
monumentale steinen ligger tretten sirkler av mindre stein. Transteinen
befinner seg i et bosetningsområde rik på kulturminner og mange
samiske offerplasser og hellige steder.
Samiske offersteder – Siedi – er spesielle naturformasjoner som
utstikkende klipper og store kløyvde steinblokker, eller mindre steiner
med spesielt utseende laget av mennesker. Seidene finner man i
tilknytning til hellige fjell, sjøer, øyer eller nes i nærheten av viktige
jaktområder og fiskevann.
Eldre samisk religion var animistisk, det vil si at ting i naturen ble
oppfattet som besjelet av ånder eller guder. Disse kunne være usynlige,
eller kunne ha tatt bolig i naturobjekter som fjell, steiner, trær og liknende.
Ofring i hverdagen var en viktig rituell handling i den samiske kulturen.
Vanlige offer var tran, fiskerester, kjøtt, blod eller metall og mynter.
På Transteinen smurte man tran for bedre fiskelykke.
Tupilaq
I sitt kunstnerskap utforsker Thorjussen liminale tider, steder, dyr, vesener
og tilstander med inspirasjon fra mytologi, sagn og meditasjon. I mange
av sine tegninger fremstilles dyr og vesener i en prosess av metamorfose
eller forvandling. I utstillingen viser Thorjussen også en serie tegninger
basert på Tupilaq. I gammel inuit- og grønlandsk mytologi er dette en
figur med magiske krefter. Trolldomskyndige kunne lage en Tupilaq til
å kalle frem ånder til å drepe, skade eller bringe sykdom til en motstander
eller en fiende. En Tupilaq skapes ved å binde sammen fysisk materiale
fra planter, dyr og mennesker med trolldom.
I sine tegninger av Tupilaq utforsker Thorjussen det sjamanistiske
båndet mellom dyr, natur og menneske. Selv om en Tupilaq er tradisjonelt
oppfattet som en forbannelse mot noen, er kunstneren intensjon
å referere til Tupilaq som en beskytter av naturen mot overgrep.
Den 14. april blir det performance ved Transteinen (i samarbeid
med Varanger Samiske Museum).
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Julia Heurling er kunstner, designer og forsker fra Stockholm med
spesialisering på mønster. I Kjøllefjord ble kunstneren fascinert av
det stedets stadig skiftende vær og kontrasten mellom ro og intensitet
i naturen. Himmelens stadige forandringer i tone og farge, så vel som
refleksjon i havet.
Kunstneren arbeider fotobaserte og bruker gjentakelse for å lage
abstrakte tolkninger av det hun ser. Gjennom repetisjon av utvalgte
detaljer i stedet for å fokusere på nøyaktige motiver er et forsøk på
å fange og forsterke stemninger og stedets karakteristikk. Slik at selv
den som kjenner til lokale forhold kan gjenkjenne noe, og fortsatt
bruke sin fantasi til å tolke bildet.
Heurlings bilder i utstillingen har Nordkyns vinternatur som
utgangspunkt – uten at dette er synlig ved første øyekast. Bildenes
visuelle undersøkelser baserer seg på refleksjoner som enkle repetisjoner
av motiver fra Kjøllefjord, så vel som deres motsetninger, for eksempel
speilversjoner eller forvridde versjoner.
Utstillingsbesøkere fikk mulighet til å teste ut kunstnerens arbeids
metode. Et speilbord med et dusinvis terninger med et og samme motiv
kunne brukes for sette sammen mønstre av nye refleksjoner. I mønster
design finnes det en rekke standardiserte måter å gjenta et bilde for
å bygge visuelle rytmer og symmetrier.
Julia Heurling ser refleksjon som et tvetydig konsept. Det kan referere
til riktig eller feil, forsterkning eller forvrengning, bekreftelse eller kopiering.
Et speilet bilde er tilbakemelding og referanse til sin opprinnelse,
en kommentar som representerer både koherens og opposisjon.
Arctic Culture Lab (ACL) i Kjøllefjord er en tverrfaglig plattform
for kunstnerisk og kulturell forskning og kulturproduksjon med flere
samarbeidspartnere i Canada, Russland og Alaska. Fokusene ligger på
kystkulturens forandring i Arktis fra en fysisk, filosofisk og vitenskapelig
synsvinkel. Arctic Culture Lab tar sårbarheten av tradisjonell kystkultur
som utgangspunkt for unike kunstproduksjoner, kulturell forskning,
tenketanker, residenser og kunstfestivaler som reflekterer over arktiske
temaer. Utstillingen fikk støtte fra Kulturkontakt Nord.

YOKO ONO
«ONOCHORD (LIGHTHOUSE)»
HENNINGSVÆR FYR, KAVIARFABRIKKEN,
20. JANUAR–28. FEBRUAR

UTLYSNING – OPEN CALL
✎ Monica Milch Gebhardt
Varanger museum

▶

Fotograf/samlingsforvalter – Varanger museum IKS

✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstMagasin
John Stenersen/Faurschou Art Resources

Åpning på
Kaisu Häkkanens
utstilling North Solidary
på Kjeldsenbruket i 2013.
Foto: Varanger museum

Yoko Ono, ONOCHORD (lighthouse), Lofoten, 2018.
Collection of Yoko Ono © Yoko Ono
Foto: John Stenersen/Faurschou Art Resources

*Jeg **elsker ***deg
«There is so much fear, confusion and anger in the world and it’s nice
to have a moment when we think of love, instead of anything else.
Let’s send light to each other and let’s send love!» I januar og februar
har Henningsvær fyr kontinuerlig sendt ut en helt spesiell beskjed
utover Lofothavet etter instruksjon av kunstneren Yoko Ono.
Lysblinkene som ble sendt fra fyret i Henningsvær er Yoko Onos egen
morsekode: kalt ONOCHORD. Meldingen består av en serie lysblink. Først
ett blink (JEG), så to (ELSKER), så tre blink (DEG) som sammen utgjør;
«Jeg elsker deg».
Den 85 år gamle kunstneren og fredsaktivisten Yoko Ono er verdens
kjent for sine instruksjonsverk, installasjoner og filmer. I mange år har
Yoko Ono drømt om å sende denne ONOCHORD-meldingen fra et fyrtårn.
Målet til kunstneren er at kunstverket kan inspirere andre til å ta frem
lommelykta for å sende meldingen til hverandre i mørket via lysglimt.
Fyret på Henningsvær har sendt ut denne ONOCHORD-meldingen
kontinuerlig tjuefire timer i døgnet. En live streaming via webkameraer
fra Henningsvær har gjort meldingen synlig over hele verden. Slik at det
ikke bare var de som tok turen til Henningsvær som fikk oppleve
Yoko Ono sitt lysverk.
Installasjonen ONOCHORD (lighthouse) (2018) er kuratert av Luise
Faurschou og Jon Hendricks. Den er produsert av Faurschou Art
Resources i samarbeid med Venke Hoff og Rolf Hoff som eier fyret i
Henningsvær og driver KaviarFactory – som er en tidligere kaviarfabrikk
omgjort til kunsthall for visning av internasjonal samtidskunst. Yoko
Ono sitt verk har blitt realisert med støtte fra C. Ludens Ringnes
Stiftelse, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Nordland
fylkeskommune og Skyline Webcams.

Søker kunstnere
til sommerutstilling
Hver sommer arrangerer Varanger museum avdeling Vadsø kunst
utstillinger på Kjeldsenbruket på Ekkerøy. Utstillingsperioden er rundt
20. juni–12. august. Nå søker vi kunstnere som ønsker å stille ut på
Kjeldsbruket i 2018.
Ekkerøy er et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Her ligger
Kjeldsenbruket som er et tidligere fiskebruk med butikk. Kjeldsenbruket
er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og
utstillinger. Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark
etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, trandamperi, egne
buer og sløyeskur. En egnebu fungerte en periode som rekefabrikk.
En butikkbrakke fra 1946 med boligdel og lagerrom brukes i dag til kafé
og utstillingsrom.
Det er to utstillingsrom i bygget. Et i første etasje på 116 kvadratmeter
og et i andre etasje som er noe større, men et loftsrom. Derfor søker
vi etter to utstillere. Kunstnerne må være fra eller ha tilknytning til
Nord-Norge gjennom prosjekt eller tematikk. Kunstverkene må kunne
leveres utstillingsstedet og monteres før åpning. Utstillerne må være
tilstede på åpningen og selv organisere salg. Det er ønskelig at unge eller
nyutdannede kunstnere søker.
Museet stiller med organisering og markedsføring av utstillings
åpningen. Museet kan bistå med monteringshjelp, opphenging og retur
av kunstverkene. Vi sørger også for forsikring i utstillingsperioden og
ved retur.
Utstiller må være klar over at lokalet er enkelt. Det er uisolerte
vegger i utstillingsrom, så utstillingen må kunne tåle det. Søknad må
sendes til vadso@varangermuseum.no innen 1.april 2018. Hvis spørsmål,
ring Monica Milch Gebhardt på 972 53 929.
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

BODØ BIENNALE #2
06. - 09. SEPTEMBER 2018
en festival for visuell kunst og dansekunst
Festivalprogrammet byr på danseforestillinger, kunstutstillinger,
cross-over produksjoner, workshops, kunstnersamtaler og konferanse.
Torsdag 06. september åpner biennalen med kunstvandring
og forestilling i Bodø sentrum.
Bodø Biennale er et samarbeid mellom BAREDANS. (Bodø Arena For Dansekunst)
og SE KUNST (Se Kunst i Nord-Norge)
Mer informasjon kommer på bodobiennale.no - Kontakt: bodobiennale@gmail.com

SAVE THE DATE

