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LEDER

Statusrapport
kunstscenen Nord-Norge
Den regionale kulturpolitikken i Nordland, Troms og Finnmark
ble forent i politiske grep på 1990-tallet med etablering av Den
nordnorske kulturavtalen. Hvordan har det politiske og ideelle
kunstlandskapet blitt til siden da? Hvilke kunstarenaer har vi for
utstillingsvirksomhet og kunstformidling? Hvilke kunstopplevelser
får publikum? Har kunstlivet blitt styrket?
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fyller 40 år. I dette historiske perspektivet
ser vi at aktuelle problemstillinger i utvikling av kunstformidlingsfeltet
fortsatt er like aktuelle i dag. Slik sett er et jubileum en gylden anledning
til å nærmere undersøke status, og til å se fremover.
I den anledning gir vi våre lesere av SeKunstMagasin en «statusrapport» på hvordan det står til med kunstlivet, kunstproduksjon,
kunstarenaer, kunstformidling og kunstpolitikk i det geografiske
landskapet som SKINN driver kunstformidling i. Vi har fått magasinets
skribenter til å undersøke situasjonen for kunsten og kunstformidlingen
i hver av de tre fylkene, og invitert regionale aktører, fylkesråd og
fylkeskultursjefer til å kommentere sitt arbeid med kunstpolitikk
de siste ti årene, og uttale seg om dagens situasjon.
Kunstarenaen i Finnmark er i utvikling, og skyldes utelukkende et
stort engasjement fra folk som brenner for den visuelle kunsten; alt fra
kuratorer og kunstnere til frivillige kulturarbeidere. Men det pekes på
behovet for offentlig satsning blant annet på et samisk kunstmuseum.
I Nordland fylke finner man tolv av landsdelens nitten kunstforeninger.
Kunstfeltet i denne regionen domineres derfor av visningssteder hvor
sårbar økonomi gjør dem avhengig av frivillig arbeid. I et langstrakt
fylke, der avstanden er stor til Tromsøs veletablert profesjonelle kunst
institusjoner, er tiden nå inne for Nordland å profesjonalisere flere av
sine kunstarenaer.
På kunstscenen i Troms utfordres de nye kunstnerstyrte aktørene.
De sliter med liten oppmerksomhet fra lokalpressen og andre medier i
tillegg til å ha ustabil økonomi. Likevel yrer det av liv, og de kunstnerstyrte
arenaene Kurant og Small Projects i Tromsø krever mer plass på scenen.
Men hvordan takler disse nye kunstarenaene dagens utfordringer?
Og hvilken verdi har de egentlig for befolkningen i Troms?

Styret i Se Kunst i Nord Norge
Trine Noodt
Mona Iglum
Arild Moe
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Vi får også et blikk på hvordan politikk, økonomi og faglighet
påvirker kunstproduksjonens vilkår. Det er flere frilansaktører i kunstfeltet
– kunstnere, kuratorer og produsenter – enn tidligere. Økte interesse
for Nordområdene fra internasjonale kunstmiljø, og større aktivitet fra
kunstnerutvekslings-programmer påpekes som sentrale trekk i utviklingen.
Kunstforeningene i Nord-Norge har hatt en viktig posisjon og vært et
godt redskap for å nå ut til publikum gjennom mange tiår. De 14 kunst
foreningene som etablerte SKINN i sin tid er kjernen av de kunstforeningene
som er i aktivitet i dag. Vilkårene for lokal kunstformidling ved kunst
foreningene har SKINN hatt fokus på fra etableringen og hele veien frem
til i dag. Det har skjedd noen endringer; arenautvikling er kommet på den
nasjonale og regionale politiske dagsorden. Særlig «Stortingsmelding nr.
23 (2012) Visuell kunst», pekte på behovet for å styrke kunstformidlingen i
Nord-Norge. Så langt har det dessverre ikke blitt igangsatt tiltak. Gjennom
et grundig og langsiktig arbeid er en ny strategiplan for SKINN de neste
årene klar, der vi har lagt vekt på tre strategiske retninger for nettopp
å bidra til å styrke de lokale kunstarenaene.
Det er derfor betimelig at vi gjennom DA-midler, kanalisert gjennom
Nordland fylkeskommune, har fått 1,5 millioner til Kompetanseprogram for
arenautvikling i Nordland. Vi ser frem til et spennende og banebrytende
prosjekt sammen med fem piloter sammensatt av kunstforeninger,
kulturhus, museum og deres respektive kommuner. Vi retter blikket
fremover og utfordrer kommunene til å utforme kunstformidlingsplaner
med politisk forankring.
Se Kunst i Nord-Norge benytter anledningen til å takke alle i vårt
arenanettverk og gode samarbeidspartnere og inviterer til videre
samarbeid om å løfte kunstformidlingsfeltet.
Så ønsker vi velkommen til åpning av vår jubileumsutstilling
Mitt Landskap og Bodø Biennale den 08.–11. september!

ISSN 1893-9791 (Trykket versjon) ◆ ISSN 1893-9805 (webversjon)
opplag: 1900
neste nummer: 14. desember
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Varangerfestivalen 2016. Foto: Ekatarina Golubina

HVA SKJER?
SEPTEMBER—DESEMBER 2016
Håkon Anton Fagerås, Igor, 2016,
hvit marmorskulptur. Detalj.

Siri Hermansen, Ruptures
Kiirunavaara Mountain, Studies
of Girjas Samiland (Kiruna),
2013. Detalj.

Trygve Luktvasslimo, stor
separatutstilling med blant
annet ny video, Closer to More,
stillbilde. Detalj.

UTSTILLINGer
Above the ARTic circle –
38 female artists from 21 countries
01.05.–31.12.: KaviarFactory

Den 70. Nordnorske Kunstutstilling
09.09.–02.10.: Gjenreisningsmuseet
15.–30.10.: Vadsø Kunstforening
11.–20.11.: Narvik Kunstforening

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
02.06.–25.09.: Fauske Bygdetun

Hanne Grete Einarsen
09.–30.09.: Alta Kunstforening

The Svalbard Expedition –
Olav Christopher Jenssen
11.06.–04.09.: Kunsthall Svalbard

Digital Balke/Divine North
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum.
01.10.–31.12.: RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Potential Architecture
Alexander Brodsky, Sean Griffiths, Edvine
Larssen, Joar Nango og Apolonija Šušteršič.
Kurator David Thorp
17.06.–25.09.: Tromsø Kunstforening

Makt og magi. Snorre og Ringenes Herre
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
02.10.–09.11.: Tromsø Museum

Fri geometri – Kjell Varvin
18.06.–02.10.: Nordnorsk Kunstmuseum
Roser springer ut over natten –
Bente Geving
13.08.–25.09.: Samisk senter for samtidskunst
Et liv uten ekko – Trygve Luktvasslimo
02.09.–30.10.: Nordnorsk kunstnersenter
Mitt Landskap – jubileumsutstilling
Se Kunst i Nord-Norge 40 år
Gunnar Tollefsen, HC Gilje, Edvine Larssen,
Johanne Hestvold, Siri Austeen, Olav Christopher
Jenssen, Vemund Thoe, Linn Halvorsrød
08.09.–13.11.: Bodø Kunstforening,
Stormen Bibliotek, Bodø Domkirke

Kulturnatta Tromsø 2016
Kunst- og kulturinstitusjoner har utvidet
åpningstider og kveldsarrangementer.
07.10.: Tromsø sentrum
Trude Lind Oftedal
07.–23.10.: Harstad Kunstforening
Ein annan veg – Sigfrid Hernes
Alstahaug Kunstforenings 40-årsjubileum.
08.10–08.11.: Kulturbadet galleri, Sandnessjøen
Terra Nullius – Siri Hermansen
08.10.–20.11.: Samisk senter for samtidskunst
Kajsa Zetterquist
Nye kunstverk.
08.10.–20.11.16: Adde Zetterquist Kunstgalleri

New Mineral Collective –
Tanya Busse og Emilija Skarnulyte
14.10.–18.12.: Tromsø Kunstforening
Inger Blix Kvammen
17.09.–22.10.: Galleri NordNorge
Skulptur – Håkon Anton Fagerås
17.10.–31.12.: Nordnorsk Kunstmuseum
Internasjonal gruppeutstilling
Northern Photographic Center, Norrbottens
Museum, Arkhangelsk International
Cultural Center.
11.11.2016–15.01.2017: Nordnorsk kunstnersenter
Ingunn M. Hansen og Ingrid Cimmerbeck
24.11.–31.12.: Bodø Kunstforening
Arvid Sveen og Sissel Sofie Zahl
Vadsø kunstforening 50-årsjubileum
24.11.–04.12.: Vadsø Kunstforening
Arnold Dahlslett
26.11.–14.12.: Alta Kunstforening
Den tradisjonelle juleutstillingen
27.11.–22.12.: Rana Kunstforening
Aibbas Rabas
Medlemsutstilling SDS
10.12.2016–17.01.2017:
Samiske senter for samtidskunst
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ET BLIKK PÅ SKINN SIN HISTORIE
1976–2016
✎ Unni Krogh ◆ historiker
SKINN arkivfoto

Unni Krogh.

SKINN arbeidsutvalg 1978.
Fra venstre Sigurd Stenersen, Harstad,
Unn Nedland Ertkjerne (SKINNs første daglige
leder) og Leif Roar Hofftaniske, Vadsø.
Foto: SKINN arkivfoto

SKINN – Kunstformidling
i Nord-Norge i 40 år
Mange kjenner SKINN som Se Kunst i Nord-Norge, men færre
kjenner SKINN som Samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge.
Nå i jubileumsåret kan det være på sin plass å kaste et blikk
bakover. Se på en historie som begynte i dette langstrakte,
tynt befolkete område med dårlige kommunikasjoner og knappe
ressurser. Der kulturinstitusjonene glimret med sitt fravær.
En historie om kunstformidling med interessemotsetninger
og samarbeid mellom kunstforeninger, kunstnere, myndigheter
og kunstformidlingsinstitusjoner.
Nødvendig nordnorsk samarbeid
Enkelte aktører i det nordnorske kulturlivet har samarbeidet på tvers
av fylkesgrensene siden midten av 1960-tallet, flere kom til utover på
1970-tallet. Det var en nødvendighet å søke sammen. Vitaliteten var sterk
og gjennomføringsviljen stor. I 1970 tok Nordnorsk kulturråd initiativ til å
danne Samarbeidskomiteen for kunstforeningene i Nord-Norge (SKINN).
Den arbeidet tungt uten finansiering, og ble nedlagt bare tre år etter.
Driftige kunstforeninger, særlig i Bodø og Tromsø, arrangerte et seminar
i Bodø høsten 1975 med støtte fra Norsk kulturråd. Målet var å gjenreise
Samarbeidskomiteen. Fjorten kunstforeninger møttes og samarbeidet var
i gang. Neste høst, i 1976, holdt SKINN, nå under navnet Samorganisasjon
for kunstformidling i Nord-Norge sitt første årsmøte. Hovedoppgaven
var samarbeid om vandreutstillinger. Årsmøtet valgte utstillere, og
kunstforeningene produserte utstillinger som ble sendt på vandring
i landsdelen.
I tråd med nasjonal kulturpolitikk
Dette samarbeidet i Nord-Norge var i tråd med intensjonene i nasjonal
politikk, «St.meld. nr. 8 1974 Om organisering og finansiering av kulturarbeid»
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og «St.meld. 41 1975–1976 Kunstnerne og samfunnet». Kunsten skulle ikke
produseres bare i sentrale strøk og sendes ut i distriktene. Det var et mål at
kunstnere skulle kunne bo og arbeide i det ganske land. Et godt samarbeid
mellom kunstforeningene i Nord-Norge kunne utvikles til en nyttig
visningsarena for nordnorske kunstnere og gi dem inntektsmuligheter.
Helt fram til begynnelsen av 1990-tallet prioriterte derfor SKINN å stille
ut nordnorske kunstnere. Sporadisk ble andre kunstnere presentert, men
utenfor SKINNs eget utstillingsprogram og uten egne kostnader. SKINN
fikk støtte fra stat og fylkeskommuner. Søknadene ble til å begynne med
begrunnet nettopp med at organisasjonens arbeid fulgte den nasjonale
kulturpolitikken og prioriterte landsdelens egne kunstnere.
Utstillingspolitikken
Kunstnerne i Nord-Norge oppmuntret til etableringen av SKINN,
men hadde nok sett for seg at de skulle fått større innflytelse
på utstillingsprogrammet. Gjennom flere år foregikk det en
tautrekking mellom SKINN som interesseorganisasjon for den
publikumsstyrte kunstformidlingen, og kunstnernes ønsker om å styre
utstillingsprogrammet. Kunstnerne ønsket at deres jury skulle godkjenne
SKINNs utstillinger og utstillingene i kunstforeningenes regi. Da ble
SKINN og kunstforeningene såkalte «godkjente gallerier», der kunstnere
fikk poeng for å stille ut, og ved nok poeng, medlemskap i Nordnorske
Bildende Kunstnere (NNBK) eller Nordnorske kunsthåndverkere (NNK).
Dette fikk gjennomslag både hos SKINN og de fleste av medlems
foreningene. Men ordningen ble etter hvert en tvangstrøye. Etter flere
konflikter sa kunstforeningene opp avtalene i løpet av 1986 og ble igjen
herrer i egne hus.

til venstre
GIERDU – bevegelser i samisk kunstverden/Sirdimat
sámi duodje-jadáiddamáilmmis
var en stor turnéutstilling produsert av
SKINN i et samarbeid med Riddo Duottar
Museat – De Samiske Samlinger (2009–2011).
Foto: SKINN arkivfoto

Josefine Lyche i montering av et av
sine stedsspesifikke verk i den lokalt
baserte turneen Uten Ramme; nye rom.
Foto: SKINN arkivfoto

Fra en omvisning for skoleelever i utstillingen
Uten Ramme; nye rom. Vandreutstillingen ble
produsert av SKINN i samarbeid med Tromsø
Kunstforening (2010–2011).
Foto: SKINN arkivfoto

Kunstnerisk råd
SKINN ønsket heller ikke kunstnernes overstyring. I 1988 ble avtalen
med NNBK og NNK avsluttet og SKINN opprettet et eget kunstnerisk råd.
Rådet besto av to kunstnere oppnevnt av NNBK og NNK, en kunstfaglig
representant oppnevnt av SKINN og en representant for SKINN som
rådets leder.
Rådet foreslo utstillinger og årsmøtet vedtok hvilke prosjekter som
skulle gjennomføres, men etter at kunstnerisk råd kom i arbeid ble
planene vedtatt uten de debattene som hadde vært vanlige. Årsmøtene
oppfattet planene mer som orienteringssaker. I 1998 ble punktet om
at årsmøtet skulle «vedta utstillingsplan for planperioden» fjernet fra
vedtektenes §6. Utstillingspolitikken var overlatt til styret under veiledning
av kunstnerisk råd. Dermed hadde kunstforeningene også formelt mistet
sin innflytelse.
Enkelte utstillinger ble i løpet av turneene heftig kritisert for ikke
å være dimensjonert for visning i kunstforeningenes lokaler, eller for å
være kunstnerisk utilgjengelig for den jevne publikummer, men det var
ingen som protesterte på at årsmøtet mistet sin myndighet til å velge
utstillinger. De siste møtene i kunstnerisk råd ble holdt i 2003. Planen
framover var klare. Det hadde ikke vært nødvendig å innkalle rådet. I
2006 ble det lagt til hvile for to år, men allerede i 2007 ble rådet lagt ned.

Kunstneren Karl Gustav Gjertsens humoristiske
tegning ble til på en kulturkonferanse fra 1980-tallet.
Foto: SKINN arkivfoto

Kuraterte utstillinger
Nå ble styret alene om ansvaret. Styret ble ikke pålagt, men kunne
knytte til seg kunstfaglig kompetanse. Utstillingspolitikken lå dermed
hos styret og administrasjonen til SKINN. Ekstern kunstfaglig kompetanse,
en kurator, ble engasjert i 2006 til videoutstillingen M2 og tid. Kurator er
en betegnelse som SKINN tok i bruk første gang i 2005. Betegnelsen er
uten spesifiserte kvalifikasjoner, men omtaler en funksjon, som å sette
sammen en kunstutstilling. En kuratert utstilling kan også bli ansett
som et eget kunstuttrykk, et uttrykk kurator har skapt ved hjelp av
andre kunstneres verk. I årene framover ble alle utstillingene til SKINN
omtalt som kuraterte, men det var bare denne ene som hadde en
ekstern kurator. I årene etter var det daglig leder sammen med aktuelle
samarbeidspartnere som satt sammen utstillingene.
Programråd
I 2012 ble det vedtatt at SKINN skulle ha et programråd ledet av daglig leder
og med fire representanter fra medlemsorganisasjonene. Programrådets
mandat er svært likt det tidligere kunstneriske råds mandat, men et
nytt punkt er kommet til: «Arenanettverket skal gis adgang til å komme
med innspill (…)». Det kan se ut som SKINN nå beveger seg tilbake til å
gi medlemmene/arenanettverket innflytelse, eller i alle fall muligheter til
▶
engasjement, i organisasjonens faglige aktivitet. Men foreløpig er ingen
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◀
forslag fra programrådet referert i årsmeldingene, økonomien har ikke gitt
rom for å gjennomføre noen av programrådets forslag.
Færre utstillingsproduksjoner
Økonomien har gjennom hele SKINN sin historie vært for knapp i forhold
til ambisjonsnivået, selv om den har vært i stadig vekst. I 1976 bevilget
Nordnorsk Kulturråd kr 10 000 i driftsmidler, i 1983 ble SKINN fast post på
statsbudsjettet, i 2015 lå budsjettet på snaut 4,5 millioner, inkludert støtte fra
stat og fylkeskommuner, egeninntekter og prosjektmidler. Et magasin og en
hjemmeside er kommet til og administrasjonen er i dag på tre hele stillinger.
Det første året hadde SKINN åtte utstillinger på vandring. I snitt
vandret det vel fem utstillinger årlig fram til 1993. Da ble antallet redusert
av budsjettmessige årsaker, og i 1996 ble det vedtatt at SKINN bare skulle
produsere én utstilling i året. Produksjonene var blitt større og mer
krevende med formidlingsopplegg, formidlere, innholdsrike kataloger
og spesialutstyr for transport og visning. Etter få år var det enighet om
at SKINN skulle prioritere prosjekter som lå utenfor kunstforeningenes
produksjonsmuligheter. I 2010 og i 2014 ble det gjort forsøk med å trekke
enkelte kunstforeninger inn i produksjonen som et ledd i arenautvikling,
men uten å øke antall utstillinger. SKINN har kunnet opprettholde
utstillingstilbudet på grunn av samarbeid med andre produsenter, særlig
Nasjonalmuseet. Det har også gitt inntekter, i form av betaling for
administrasjon av turneene. I Nasjonalmuseets landsdekkende plan for
kunstformidling er SKINN løftet fram som modell for regionalt nettverk.
Ikke bare visning – også formidling
I de tidligste referatene til SKINN finner vi ønsker om å nå barn og unge
gjennom omvisninger på utstillingene. I 1991 var dette et satsingsområde,
114 skoleklasser fikk omvisninger. Kunstnere ble engasjert som omvisere.
«St. meld. Nr 61 (1991–1992) Kultur i tiden» la vekt på at barn og unge
skulle få oppleve profesjonell kunst. Da Broen og den blå hesten –
Handlingsplan for estetiske fag og kulturdimensjonen i grunnskolen kom
i 1996, var SKINN allerede i god gjenge med formidling til skoleelever.
Etter «St. meld. nr. 38 (2002–2003) Den kulturelle skolesekken», ble
ansvaret for kulturtilbud til skolene lagt til fylkeskommunene, som kjøper
de tilbudene de ønsker å gi skolene. Flere produserte skoleprosjekter
og innkjøp fra SKINN minket merkbart. SKINN kompenserte med
formidlingstilbud til voksne. Det er blitt 143 omvisninger, foredrag
og kunstnersamtaler for voksne i perioden 2012–2015.

NOTIS

✎ Eva Skotnes Vikjord

◆

SKINN i endring
I 2010 ble det vedtatt å skifte navn fra Samorganisasjon for kunstformidling
i Nord-Norge til Se Kunst i Nord-Norge og forkortningen SKINN fikk nytt
innhold. Endringen var et ledd i en strategiutvikling som også resulterte
i en omfattende vedtektsendring i 2012. SKINN gikk fra å definere seg som
en medlemsorganisasjon til et nettverk av aktører med administrasjonen
som kompetansebase. I tidens løp hadde medlemsmassen/nettverket
endret seg. Det var 14 kunstforeninger som stiftet SKINN, i 1989 hadde
SKINN 43 medlemmer hvorav 37 kunstforeninger, fire kommunale
kulturstyrer og to institusjoner. I de senere år er mange museer, gallerier,
institusjoner og kommuner kommet til mens antall kunstforeninger er
minket. Det frivillige arbeidet har slitt i motvind, kommunene har i liten
grad støttet kunstforeningenes arbeid samtidig som det har vært økende
krav til profesjonalisering, både når det gjelder lokaler og drift. I 2015 var
det bare 19 kunstforeninger av Se Kunst i Nord-Norges 53 nettverksaktører.
Vekten er ikke lenger på publikumsstyrt kunstformidling, men på
kunstformidling. Kunstforeningene er i klart mindretall i det som har
utviklet seg fra å være deres interesseorganisasjon, til å bli et nettverk
av visningssteder med Se Kunst i Nord-Norge som en kompetansebase og
pådriver for kunstformidling og utvikling av visningsarenaer i landsdelen.
Nå er det offentlige myndigheter som krever ytelser av SKINN mot
økonomiske gjenytelser. Tidligere var det utelukkende kunstforeningene
som var SKINN sine oppdragsgivere, og offentlige bevilgninger var til dels
begrunnet i at virksomheten bidro til utstillingsmuligheter og inntjening for
kunstnerne i Nord-Norge. Kunst fra landsdelen ble supplert med nasjonal
og internasjonale kunstverk i takt med etablering av flere utstillings
muligheter for landsdelens egne kunstnere. Billedkunstens nyere uttrykks
former, som overskrider de tidligere maleri- og fotoformatene, finner nå
veien til det nordnorske publikum gjennom Se Kunst i Nord-Norge.

Se Kunst i Nord-Norge

Pilotprosjekt –
Kompetanseprogram for
Kunstarenaer i Nordland
Fylkesrådet i Nordland fylke har bevilget 1,5 millioner kroner til
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) for å utvikle et eget Kompetanseprogram
for arenautvikling for visuell kunst. Programmet skal utvikles og
utprøves i fem ulike lokale arenamiljø i Nordland: Rana Kunstforening/
Rana museum, Sortland Kunstforening/Kulturfabrikken, Alstahaug
Kunstforening/Kulturbadet, Bodø Kunstforening og Stormen Bibliotek.
De utvalgte pilotene har et felles ønske å styrke organisasjon, fremgang
og kvalitet på innholdsproduksjon i sitt galleri.
Hovedformålet med utviklingsprogrammet er å styrke kompetansen
på kulturfaglig strategisk utviklingsarbeid med vekt på kreativitet,
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Forholdet til fylkeskommunene
Fylkeskommunene har bidratt til finansieringen av SKINN siden 1976,
og SKINN har vært en del av Den nordnorske kulturavtalen siden 1994,
noe som sikrer organisasjonen en årlig bevilgning fra fylkeskommunene.
Til gjengjeld er SKINN gitt et landsdelsoppdrag med ansvar for utvikling
av turnéapparatet og visningsstedenes kompetanse. SKINN er også ansett
som en nyttig samtalepartner for fylkeskommunene, som for eksempel
i arbeidet med «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge 2010–2013«,
et tillegg til Den nordnorske kulturavtalen.

samhandling og forankring. Deltagerne skal gjennom flere kurs, rådgiving
og veiledning som omhandler arrangør- og formidlingskompetanse
spesifisert i områdene galleridrift, utstillingsproduksjon og publikums
utvikling. Det skal fokuseres på bærekraft, lønnsomhet og kunstarenaene
som en aktør innen opplevelsesnæringen.
En sentral del i pilotprosjektet er at det resultere i bærekraftig
infrastruktur i regionens arenanettverk gjennom lokalt forankret
kunstproduksjon og dermed flere oppdrag til kunstnere, som igjen kan
føre til nye kulturarbeidsplasser. Ressurstilgang til lokale visningsarenaer
gjennom produksjonsoppdrag til kunstnere har til hensikt å tiltrekke seg
flere kunstnere og for å utvikle profesjonalitet i lokalt formidlingsarbeid.
Pilotprosjektet har målsetning om å bidra til et løft for Nordland og
Bodø som fylkeshovedstad skal bli en mer attraktiv kunstscene for visuell
kunst. Gjennomført pilotprogram skal evalueres og legges til grunn for
videre arbeid i kunstarenaene i Nord-Norge forøvrig.

STATUS PÅ KUNSTARENAENE I NORD
NORDLAND
✎ Ellen Marie Sæthre-McGuirk ◆ FØRSTEAMANUENSIS I VISUELL KUNST, UNIVERSITET I NORDLAND
Monica A. Svorstøl ◆ Anki Gerhardsen ◆ Ove Ailo ◆ Ernst Furuhatt

Kaviarfabrikken i Henningsvær.
Foto: Monica Anette Svorstøl

Nye takter for
en ny tid i Nordland
Kunstarenaene i Nordland, Troms og Finnmark ble forent
i politiske grep på 1990-tallet, men hvordan har det politiske
og ideelle kunstlandskapet blitt til siden da? I dag kan vi spørre
hva slags utstillingsvirksomhet og kunstformidling drives i nord,
og hva slags kunstopplevelser publikum får. Får publikum dekket
sitt behov og har kunstlivet i storregionen blitt styrket?
«Den nordnorske kulturavtalen» har siden den ble inngått for første gang i
1991 regulert samarbeidet mellom Nordland, Troms og Finnmark innenfor
kulturfeltet. Avtalen revideres med noenlunde jevne mellomrom, og den
nåværende kulturavtalen for perioden 2014–2017 går snart ut på dato.1
Kulturpolitikkens praktiske anliggende
Kulturavtalen har vært, og er sentral for utviklingen av kunstlivet
i Nord-Norge. Den har en direkte politisk verdi. Den omfatter den
politiske visjonen og målsettingen, samt strategiene for kultursamarbeidet
mellom de tre fylkene. Det kulturpolitiske samarbeidet er koordinert av
Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, som består av politiske ansvarlige
for kultur i de tre nordlige fylkene.
Visuell kunst er en av de fire vedtatte satsningsområdene frem til
2017 for kultursamarbeidet mellom de tre fylkene. Dette er forsterket av
«Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020»,
som er et tillegg til kulturavtalen fra perioden 2010–2013. Avtalen og
strategien bygger på fylkeskommunenes planverk og er tenkt brukt som
slagkraftige kulturpolitiske realiseringsredskap. Men dette avtaleverket
står heller ikke alene i å imøtekomme dette ansvaret. Også Nordland
fylkeskommunes egen kunstplan, «Kunst i Nordland 2012–2015 handlings
plan for visuell kunst», er interessant kveldslektyre når man skal analysere
kunstfeltet i Nordland.

Bakoverlent kulturpolitikk?
Geografi er unektelig en viktig faktor for den kunstinteresserte.
Enhver person i kunstmiljøet vet hvor betydningsfullt det er å kunne
gå gallerirunder, lese kunstkritikk av kvalitet, og aktivt kunne ta del i
diskusjoner og debatter for å holde seg oppdatert og fersk i kunstfeltet.
Men når det står skrevet i «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge –
Nordnorsk kunstliv mot 2020» at «Opprettelsen av Kunstakademiet ved
Universitetet i Tromsø har styrket kompetansemiljøet i hele landsdelen
og bidratt til betydelig fornyet aktivitet», underkommuniseres det at
avstanden er 550 km fra Rådhuset i Bodø til Rådhuset i Tromsø, og over
1150 km mellom Rådhuset i Tromsø og Rådhuset i Trondheim.2 At noen få
aktører i Nordlands kunstmiljø aktivt oppsøker disse kunstmiljøene i nord
og sør kan ikke veie opp for behovet på satsninger i Nordland som ligger
midten. Selv om Nordland kan smykke seg med flere gode visningssteder
for kunst, er det kunstfeltet i Tromsø og dens institusjoner som hever seg
i den politiske visjonen for visuell kunst i Nord-Norge. Toppinstitusjonene
som Nordnorsk Kunstmuseum og Kunstakademiet befinner seg
bokstavelig talt milevis fra Nordlands hovedstad, Bodø.
Det er interessant å påpeke at av de 19 kunstforeningene som finnes
i landsdelen befinner tolv av disse seg i Nordland fylke. Betrakter man
dermed det nordnorske kunstfeltet i ett, domineres Nordland fylke av
visningssteder med varierende støtte og ressurser, som kunstforeninger
posisjonert relativt langt nede i kunstarenaens prosesskjede. Institusjons
typen i seg selv er ikke avgjørende for hvilken verdi en gitt institusjon
har i feltet. Nasjonalt har kun noen få kunstforeninger oppnådd stor
suksess og stabil økonomi. Men de fleste er økonomisk sårbare. Kunst
foreninger er medlemsinstitusjoner og avhengig av blant annet gode
samarbeidsrelasjoner med frivillige og støtte fra kommunalt og regionalt
▶
hold for å holde driften stabil.
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John Russell, Adjacent Bureaucracy Enhancement,2015,
digitalutskrift på vinyl, Lofoten Internasjonale
Kunstfestival (LIAF) i Svolvær 2015.
Foto: Anki Gerhardsen

Ingeborg Annie Lindahl, Light in the blackout, 2015,
kritt og kullbiter i Sortland Kunstforening.
Foto: Ove Ailo/Kulturfabrikken

Oversiktsbilde fra utstillingen Vendinger, med Snorre
Ytterstads Target Sculpture #6, 2014, i forgrunnen. Vendinger
var en utstillingsproduksjon av Se Kunst i Nord-Norge.
Foto: Ernst Furuhatt

◀
Ingenting kan erstatte organisatorisk dyktighet
De fleste kunstforeningene i Nordland mangler ansatt intendant,
betydelig offentlig eller privat økonomisk støtte og egne lokaler.
Intendanten er særlig viktig ved en kunstforening. Både i kraft av
personens faglige autoritet og vedkommendes internasjonale og
nasjonal nettverk. Intendantens kuratoriske blikk bør kunne stå med
myndighet og være en klar stemme i og utenfor kunstlandskapet.
En kunstforening som mangler en kunstfaglig, organisatorisk og
strategisk dyktig intendant kan sjeldent konkurrere på et nasjonalt nivå.
Bodø kunstforening er den eneste av de tolv kunstforeningene
i Nordland som har en ansatt intendant i 80 prosent stilling. Til tross
for dette og med utstillingslokaler midt i hjertet av Bodø sentrum,
eget kunstutsalg og et utstillingsprogram av god kvalitet, så sliter
kunstforeningen med svak økonomi og nedgang i antall besøkende.
Foreningen hadde en turbulent høst i fjor, da de var midlertidig uten
intendant. I mai i år forlot også den nyansatte intendanten jobben etter
bare fem måneder. Dette er signaler på at noe ikke er helt som det skal
og at ambisjonsnivået til kunstforeningens styre og kommunale
støttespillere ikke stemmer overens med bemanningen.
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Dette er reflektert i kunstforeningens program for jubileumsåret
2016, hvor de har gitt seg selv et usedvanlig travelt utstillingsprogram
med hele syv utstillinger med alt for korte visningsperioder. I årsrapport
for 2015 stadfestes det at kunstforeningen har vært svært avhengig av
frivillig innsats for å opprettholde driften. Lite tyder på endringer i 2016. I
mellomtiden har Bodøs befolkning, de kunstinteresserte, administrasjonen
og politikerne et sterkt behov for kunstforeningen. Den er byens fremste
kunstinstitusjon med størst ansvar for å synliggjøre kunstarenaen i media,
for å fremme kunstmiljøet i kulturlivet og for å representere kunstfeltet i
arbeidet som begynner nå med Bodøs Europeisk kulturhovedstadsøknad.
Situasjonen bør betegnes som stresset.
Kommunal støtte og riktige nettverk
En annen kunstforening som er i sterk utvikling – og med god forankring
i sitt lokalmiljø – er Sortland Kunstforening. De nyter godt av å ha fått
utstillingslokaler i Kulturfabrikken. Det nybygde kulturhuset rundet nylig
sitt første hele driftsår i utgangen av 2015 etter at Sortlands storstue
åpnet i 2014 med et underforbruk på nesten 1,5 millioner kroner.3 I stedet
for å redusere driftstilskuddet, ble det Rådmannens anbefaling at under
forbruket skulle legges i Kulturfabrikkens disposisjonsfond. Slik ville det

kommunale foretaket kunne sikre seg en mer kontrollerbar økonomi
styring i fremtiden. I Sortland kommunes årsrapport skrives det at
samlokaliseringen av ansatte på kulturfeltet, og de synergieffektene
og samarbeidstiltakene på tvers av foretaket har bidratt til at den lokale
og regionale kultursatsningen har fått et løft.
Samlokalisering har også fungert bra for Rana kunstforening
i Mo i Rana som har utstillingslokaler i egen etasje hos Rana Museum,
og samme åpningstider og resepsjon. Kunstforeningen kunne vise
til «nok et produktivt år» med stabil drift i sin årsmelding for 2015.
Kunstforeningen har et godt nettverk med samarbeidspartnere Rana
Museum og Nordland Teater, i tillegg til hovedsponsor Helgeland
Sparebank og støttespiller kulturetaten i Rana kommune. Ved utgangen
av 2015, var medlemsmassen større enn i Bodø Kunstforening.
Selv om samlokalisering har bidratt til gode synergieffekter hos
noen kunstforeninger, er det mindre sikkert at felles organisering av
alle kulturvirksomheter i en kommune i seg selv fører til sterkere drifts
grunnlag. I april 2016 kunne Svolvær kunstforening feire sine nye lokaler
sentralt på Havnepromenaden. Men det må ha vært med en bismak
med tanke på at driftstilskuddet fra Kultur i Vågan KF ble redusert fra
kr 80 000 i 2014 til kr 50 000 i 2015. Styreleder i Kultur i Vågan, Espen
Thorvaldsen (FrP) kunne berette i 2015 at «utfordringen er å få en
fornuftig økonomistyring» i det kommunale foretaket, noe som
indikerer tilskuddspottens magre år som kommer.4
Et nordnorsk kunstlandskap med fjell og fjord
Lokale politiske krefter må se nærmere på synergigivende og mer
langsiktig politisk, strategisk planlegging. Man bør ikke undervurdere
hvor viktig kunstfestivalene har blitt for Nordlands kunstpublikum for
å løfte blikket og se nye vyer. Lofoten Internasjonale Kunstfestival (LIAF)
har opparbeidet seg en selvskreven plass i Nordlands kunstlivsberetning.
Kunstnere LIAF har profilert inkluderer internasjonalt høyt anerkjente
kunstnere som AK Dolven, Olafur Eliasson, Mari Slaattelid, Elmgren &
Dragseth, Pipilotti Rist, Eija Liisa Athila, Amar Kanwar og mange flere.
Kjerringøy Land Art Biennale har også etablert seg som en festival som
trekker norske og internasjonale interessante kunstnere til Kjerringøy for å
lage kunstverk ute i naturområder, og ble nylig arrangert for femte gang.
UpNorth festival og SALT har videre oppnådd fantastiske resultater både
kvalitetsmessig og med tanke på å plassere Nordland på kunstkartet.
Private kunsthaller og gallerier som Bodøgaard Kunst & Kultur (Bodø)
(2012), Galleri lille Kabelvåg (2006) og det imponerende Kaviar Factory i
Henningsvær (2012) er viktige institusjoner og pådrivere for å presentere
samtidskunst av høy kvalitet i Nordland. Man kan også nevne lille Adde
Zetterquist gjestegalleri i Saltdal (2013) som er en liten, men synlig arena
for visning av moderne kunst. Både utstillingene med Irma Salo Jæger
(2013) og Gunn Harbitz (2014) har bidratt til å løfte galleriet.
Fremvekst i rykk og napp
Å bryte ny mark i dette kunstlandskapet er ingen beskjeden oppgave.
Selv om alle disse stedene har en stor gjennomstrøm av både turister og
målbevisste kunstinteresserte, kan ikke slike kulturtopper basere seg på
tilfeldigheter. Profesjonell kompetanse på galleridrift, publikumsutvikling
og økonomisk styringskompetanse er like viktig som kuratorisk
kompetanse i dagens kunstarena. Tilveksten av nyetablerte private
kunstnerstyrte visningsrom i Bodø vekker derfor oppmerksomhet,
undring og beundring, som med Bruket visningsrom & utsalgssted for
kunsthåndverk og NOK Galleri. Disse skal vi følge med på.
De eldste kunstsamlingene må også vitaliseres og profesjonaliseres.
Bodøgards kunstsamling, Adelsteen Normann samlingen og kunst
samlingene til kunstforeningene i Bodø og Mosjøen trenger en ledende
kunstinstitusjon som kan tilby og utfordre faglige visjoner. Kunstmiljøet

i Nordland trenger en sentral, regional lagspiller som løfter og utfordrer,
kritiserer og støtter. Av de fire museene i Nordland som mottar, eller
produserer, utstillinger av visuell kunst (Nordlandsmuseet, Petter Dassmuseet, Vefsn Museum og Stiftelsen Helgeland Museum), er det kun
Nordlandsmuseet som har sett sin mulighet i dette. Senest i april 2016
ble det annonsert at Nordlandsmuseet overtar deler av Bodøgaard Kunst
& Kultur offentliggjort i Avisa Nordland.
Kan Nordland se seg råd til et eget kunstmuseum? Med dagens
finansieringsordninger vil et slikt løft ha konsekvenser på anstrengte
kommunale og fylkeskommunale budsjetter selv med statlig
delfinansiering. Det er heller ikke sagt at staten vil uten videre ønske
å delfinansiere et nytt frittstående kunstmuseum. Konsolideringsbølgen
som i løpet av de siste 10–15 årene har redusert det store antallet
frittstående museumsinstitusjoner til en overkommelig kortliste
av store institusjoner er uten sidestykke i norsk kulturpolitikk.
Det at Nordlandsmuseet har fått et nasjonalt kulturbygg er heller
et oppsiktsvekkende unntak.5
Hurtigmat eller soul food?
Risikerer Nordland å spare seg til fant ved å ikke se seg råd til et eget
kunstmuseum? Status i Nordland er ikke slik at det trengs nok en
ekstern aktør som leverer fjernstyrte løsninger til arenaer som er under
oppbygging. I perioden 2015–2016 sendte Nordnorsk kunstmuseum
ut to utstillinger på turné til tre utstillingssteder i Nordland, samt to
utstillinger ut til skolene. Samtidig sendte Nasjonalmuseets Lands
dekkende program også ut to skoleutstillinger, og fem forskjellige
vandreutstillinger til hele tretten utstillingssteder i regi av Se Kunst i
Nord-Norge. Gallerier, kunstforeninger og kulturhus er attraktive arenaer
for å vise slike vandreutstillinger som i realiteten er å betrakte som innleid
utstillingsvirksomhet i Nordland.
Kunstarenaene i Nordland må i større grad enn før stimuleres til lokal
nyutvikling, nyskapning og innovasjon. I Bodø så man kimen til dette i
2015 med utstillingen Vendinger, som var åpningsutstillingen til Stormen
biblioteks sitt nye visningsrom for visuell kunst, som Se Kunst i Nord-Norge
fikk i oppdrag å produsere. Nedturen oppleves derfor som markant da
biblioteket ikke har fulgt opp med å ansette egen kurator med kunstfaglig
kompetanse til å lede visningsrommet, eller øremerket budsjett for å
drifte det.
Nye takter for en ny tid
Kunstfeltet i Nordland har blitt drevet frem de siste ti årene gjennom en
blanding av private og offentlige initiativ, i et kontrastfylt kunstlandskap.
Mye bra har kommet ut av Nordland fylkeskommunes satsninger og
det generelle avtaleverket som styrer feltet politisk. Snart går mye av
avtaleverket ut på dato. Og sannsynligvis er det nettopp dette miljøet i
Nordland trenger. Nye takter for en ny tid med fokus på betydningen av
offentlige planer, offentlig-privat samarbeid og strategisk utvikling. Med
en apex-institusjon som trekker og drar kunstscenen til nye høyder.
Det neste steget kan være det som konsoliderer feltet på enestående
vis i Norsk sammenheng. Bodø kommunes planer om å bli en
kulturhovedstad i Nordland kan inneholde den visjonen som vi lengter
etter, som kan dra sammen trådene i et langstrakt fylke. Utfordringene
ligger på kommunalt nivå. Det neste spørsmålet er hvem som har lyst
å være med. Og hvem som tør å ta ledelsen.
Fotnoter
1.
Henholdsvis etter etableringen i 1991; 1994, 1998, 2004 og 2008.
2. «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020», side 6.
3. Sortlandsavisa, 16.06.2016.
4. Lofotposten, 18.06.2015.
5. Jektefartsmuseet, tegnet av arkitektene Rintala Eggertson.
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KUNSTFORMIDLINGENS VILKÅR: REGIONAL KUNSTPOLITIKK
NORDLAND
✎ Ingelin Noresjø
Geir Johnsen
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fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

◆

Nordland Fylkeskommune

Offensiv kulturpolitikk i Nordland
Nordland fylkeskommune har hatt et sterkt engasjement for
visuell kunst over tre tiår, med egne satsninger, prosjekter og midler.
Et eksempel er tilskuddsordningen med reisestipend for kunsthånd
verkere og billedkunstnere. Denne ordningen har vi nå gitt i oppgave
til Nordnorsk kunstnersenter å drifte. Søknadene blir lest og bedømt
av en jury med kunstnere. Denne ordningen er det alltid søkere til.
I en globalisert kunstverden er det viktig at kunstnere med sitt virke
i Nordland, gis muligheten til å søke seg ut, for så å komme tilbake fylt
med ny giv for å jobbe videre med sitt eget kunstnerskap.
Nordland fylkeskommune jobbet i samarbeid med Troms og Finnmark
fylkeskommuner med å få på plass en strategi for visuell kunst i Nordland
i 2012. På bakgrunn av denne strategien spilte vi også inn til nasjonalt nivå
om utstillingsvederlag, eller en bedre benevnelse er: utstillingshonorar.
Tromsø Kunstforening og Nordnorsk kunstnersenter inngår nå i en statlig
prøveordning for dette. Vi ønsker også fokus på generell kunstnerpolitikk.
Bruk av kunstnere i forbindelse med nye bygg, til oppdrag for prosjekter
og utsmykking er, og vil fortsatt være, prioritert.
Et fokusområde de siste årene har også vært norsk-russisk
kultursamarbeid. De tre siste årene har vi sett en større kontakt
mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. Kunstnere, kuratorer og
kunsthistorikere fra begge land er gitt mulighet til økt mobilitet og
kontakt. Dette arbeidet har hatt støtte fra Kulturdepartementet i 2013–
2015, men vi har også brukt egne midler. Aktiviteten har foregått i begge
landene. Dette er et nettverk som alle tre fylkene har ønsket å utvikle.
Etter vedtak om en egen handlingsplan for visuell kunst i Nordland,
har det for perioden 2012–2015 vært mulig å søke om midler til Artistin-Residence, til arenautvikling og til kunstkritikk. Vi har også tildelt
midler til kunsttiltak, blant annet gjennom ordningen for prosjekt- og
arrangementsstøtte. Eksempler er festivalutstilling under Stamsund
teaterfestival og LIAF – Lofoten Internasjonale Kunstfestival. For 2016 er
midlene til AiR videreført. I tillegg har vi opprettet en prøveordning med
prosjektmidler til kunstforeninger og kunstnerdrevne visningssteder.
Vi ser at mange kunstforeninger har problemer med holde aktiviteten
oppe, siden den i stor grad er tuftet på frivillighet. Dette er en forståelig
utfordring. Vi mener kunstforeninger først og fremst er et kommunalt
anliggende. Men vi har som nevnt opprettet en prøveordning med midler
som kan dekke fraktkostnader, utstillingshonorar eller andre kostnader
ved å gjennomføre utstillinger og prosjekter.
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Den nordnorske
kulturavtalen omfatter følgende
institusjoner innenfor visuell kunst:
Nordland kunst og filmfagskole, Se Kunst
i Nord-Norge, Nordnorsk kunstnersenter,
Den Nordnorske Kunstutstilling,
Festspillene i Nord-Norge (blant annet
årlig festivalutstilling), Trastad samlinger,
Samisk senter for samtidskunst
og Pikene på Broen.

I tillegg er det en utfordring for Nordlands kunstscene med rekrut
tering og etablering for nyutdannede kunstnere. Igjen kan det være mest
naturlig å utfordre kommunene. De kan bidra med alt fra ordninger for
atelierer, boliger avsatt til kunstnere og lokale kunstnerstipend.
En annen utfordring som vi ikke kan løse alene, er å bidra til at
kunstnere gis inntekter gjennom oppdrag og innkjøp av kunst. Nordland
fylkeskommune har hvert år avsatt midler til innkjøp av kunst fra
utstillinger i Nordland. Vi ønsker å gå foran som et godt forbilde for andre
– at en offentlig virksomhet kjøper original kunst. Denne kunsten får
Nordlands innbyggere møte på sitt lokale tannlegekontor, i våre skoler
eller på et besøk i fylkeshuset. Både offentlige aktører og private bedrifter
kan ha mulighet til å gjøre dette.
Nordnorsk Kunstmuseum har i sin strategiplan hatt en visjon om å ha
satellitter i Nord-Norge. Dette er en visjon fylkesrådet synes er framsynt.
I Nordland mangler vi en institusjon med kunsthistorisk tyngde og som
særlig formidler den eldre kunsten. Nordnorsk kunstmuseum er et statlig
museum, men vi er inne i en dialog og ønsker en slik satsning velkommen.
Det vil være til stor berikelse for publikum i Nordland.
I Nordland har Den kulturelle skolesekken (DKS) vært med på å gi
kunstnere oppdrag som formidlere og ved å lede workshop og annen
kunstnerisk aktivitet. DKS er en ordning som er kommet for å bli, men vi kan
selvsagt utbedre våre program og være åpen for nye løsninger også her.
Våre tilskudd gjennom den nordnorske kulturavtalen viktige. Den gjør
institusjonene som inngår i ordningen i stand til å skape muligheter for
kunstnere, til å produsere utstillinger og drive aktiv formidling. Nordland
fylkeskommune gir også driftstilskudd til AddeZetterquist Kunstgalleri
som viser samlingen sin og skiftende utstillinger. Gjennom vår støtte til
Museum Nord, er også Galleri Espolin inkludert.
Vi ser positivt på at flere av festivalene vi gir prosjektstøtte, inkluderer
utstillinger eller utendørsprosjekter i sin programmering. En annen positiv
utvikling er at de nye kulturhusene i Nordland, har egne arealer avsatt til
visning av visuell kunst, slik som i Sandnessjøen, Leknes, Sortland og i Bodø.
Som fylkesråd ønsker jeg å fronte en offensiv kulturpolitikk i Nordland.
Vi har mer å gi, både til egen befolkning og besøkende. Visuell kunst
har en viktig plass i dette. Mennesket i møte med kunsten er i seg selv
vakkert, og flere burde kjenne på og utfordres til å utforske mer av den.
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Nord-Norske Bildende Kunstnere

Nordnorsk
kunstliv mot 2020
Kunstnernes tid og økonomi skal tas alvorlig. Det må være et mål
at kunstnerne skal ha mulighet til å fordype seg i sitt eget virke for
å utforske, utfordre og skape ny kunst. Det finnes mange ulike stipend,
prosjektmidler og andre støtteordninger som kunstnerne kan søke
på. Det er viktig at ordningene som allerede finnes fra kommune,
fylkeskommune og stat blir styrket i både størrelse og antall.
Synliggjøring
Organisasjonen Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) er en faglig
sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere fra de tre nordligste
fylkene Nordland, Troms og Finnmark. NNBK er tilsluttet Norske
Billedkunstnere (NBK) sentralt og har til formål å ivareta medlemmenes
faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
NNBK arbeider for å synliggjøre medlemmenes kunstnerskap og
fagkompetanse med tanke konsulentarbeid og kunstprosjektoppdrag.
Via nettsidene våre og til Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) videre
formidles kunstnernes portofolier til ulike aktører for mulige oppdrag og
gir kunstnerne mulighet til å profilere seg. Det er viktig at profesjonelle
kunstnere tilbys de oppdragene som finnes vedrørende utsmykking,
formidling og kunstfaglig undervisning.
Kunstnernes økonomi
Å styrke og forbedre våre medlemmers arbeids- og levevilkår er
et prioritert arbeid. I 2016 fikk NNBK en økning i driftsmidler fra de
fylkeskommunale tilskuddene da medlemstallet vårt har økt betraktelig.
Per i dag har NNBK 153 yrkesaktive medlemmer, hvorav 77 er bosatt i
Nordland, 34 i Troms, 14 i Finnmark, 11 i Oslo og 17 andre steder.
Å arbeide som profesjonell kunstner, og å kunne leve av det en
skaper, er både et privilegium og en utfordring. Kunstnere er selvstendig
næringsdrivende og således ansvarlig for å ivareta egne behov og
inntekter. NNBK har inngått en rabattavtale med Norlines for frakt av
kunst for våre medlemmer, og NBK har inngått en rabattavtale med
Thon Gruppen for rimeligere overnattinger. NBK er også i sluttfasen
av forhandlinger om en stor kollektiv forsikringsordning for kunstnere
sammen med syv andre kunstnerorganisasjoner.
Kunstnere må selv sørge for å holde seg oppdatert om hvilke
muligheter som finnes av tilskuddsordninger. Det betyr mye
søknadsskriving, og det er stor konkurranse om de stipendene og
tilskuddsordninger som er tilgjengelig. Alle kunstnere kan søke statens
arbeidsstipend. Allikevel er det svært få kunstnere som mottar disse
stipendiene i forhold til antall søknader. I 2016 var det fra Nord-Norge
kun tre billedkunstnere som fikk arbeidsstipend for yngre nyetablerte
kunstnere (to på to år og ett på tre år). Og bare én billedkunstner fikk
ett tiårig arbeidsstipend som gis til etablerte kunstnere. Et arbeidsstipend
over ett eller flere år gir kunstnere mulighet til å fordype seg i sitt eget
virke og er et viktig steg i en kunstners karriere. Det er derfor viktig at
det finnes gode tilskuddsordninger også her nord som arbeidsstipend,
reisestipend og prosjekttilskudd.
I 2016 fordelte Nordland fylkeskommune 130 000,– i reisestipend
på fire kunstnere. For øvrig henvises billedkunstnere til å søke om

tilskudd til prosjekter og kunstproduksjon på lik linje med arrangører av
kulturfestivaler, profesjonelle utøvere, organisasjoner og enkeltpersoner.
Troms fylkeskommune har et arbeidsstipend på 100 000,– som tilfaller
billedkunstnerne og kunsthåndverkere hvert femte år, og har siden
2014 gitt støtte til et etableringsatelier på Kysten Fylkeskultursenter til
nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere. Mens Finnmark
fylkeskommune har et treårig arbeidsstipend på 100 000,– som tildeles
en billedkunstner og en kunsthåndverker annenhver gang.
Lønn for arbeid
Kunstnere produserer ofte utstillinger og prosjekter til egen kostnad
og risiko uten å vite om det kan realiseres i form av utstillinger som
honoreres og/eller gir mulighet for salg. Etter mange års press fra
kunstnerorganisasjonene i Norge er Kulturdepartementet i gang med
en pilotordning for utstillingshonorarer til kunstnere. Tromsø Kunst
forening, Nordnorsk Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstnersenter er
tre visningssteder i Nord-Norge, av i alt tolv i hele landet, som deltar i å
betale kunstnere utstillingshonorarer finansiert av Kulturdepartementet.
Utstillingshonorarets formål er å sikre at kunstnere får inntekt fra
sitt arbeide med utstillingene, og gi kunstinstitusjonene ansvaret
for å honorere kunstnernes arbeid. Pilotprosjektet startet i 2014 og
avsluttes i 2016, og i evalueringen vil piloten synliggjøre de reelle
produksjonskostnadene i et utstillingsprosjekt.
Nordland fylkeskommune har startet sin egen prøveordning for 2016
og 2017 med tilskudd til arrangører av utstillinger, kunstforeninger og
kunstnerdrevne visningssteder. NNBK ser særlig positivt på at det er en
forutsetning at kunstnerne som deltar skal motta utstillingshonorar og
vederlag, og oppfordrer fylkeskommunen til å øke minimumssatsen ved
videreføring av ordningen. I tillegg utlyser Nordnorsk Kunstnersenter
midler til kunstprosjekter som skal produseres i Nord-Norge.
Nettverk og samarbeid
I de siste årene er det blitt etablert en rekke kunstnerdrevne visnings
steder og gjestekunst-ordninger (A-i-R prosjekter) i Nord-Norge. Det
er en dynamisk og organisk utvikling som stadig tilpasses kunstnernes
behov for å vise sin kunst, utvikle prosjekter og skape nye arenaer for
verdifull utveksling og nettverk med andre kunstnere. NNBK ser positivt
på at det satses videre på dette og at de tre fylkene har vært lydhøre i sin
oppfølging av målsetningene i «Den Nordnorske kulturavtalen 2014–2017»
og «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge: Nordnorsk kunstliv mot 2020».
Kunst skal berøre, provosere, vekke, kommentere, fortelle og være i
samtiden som en fri aktør der det som skapes danner grunnlag for nye
diskusjoner, og andre måter å se verden på. Kunstnere skal ha lønn for
sitt arbeid (#utstillingsavtalen).
Styret i NNBK består av leder Ina Otzko, nestleder Tone Fjereide
og styremedlemmene Ingeborg Annie Lindahl og Ida Walenius.
www.nnbkunst.no ◆ www.nnks.no
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STATUS PÅ KUNSTARENAENE I NORD
FINNMARK
✎ Monica Milch Gebhardt ◆ Leder ◆ Vadsø kunstforening
Saviomuseet ◆ Monica M. Gebhardt ◆ Ingerid Jordal ◆ Gjenreisningsmuseet

Kirsti Jerijärvi, formidler ved
Saviomuseet, viser teknikker.
Foto: Saviomuseet

Engasjement
skaper utvikling
I Finnmark har visningsarenaene for visuell kunst vokst frem
i ulike politiske og ideelle landskap med forskjellige aktiviteter
og formål. Hvordan står det i dag til med kunstproduksjonen
og kunstformidlingen i Finnmark?
Stort areal og lite folketall er den aller største utfordringen for Finnmark,
som er landets største fylke med kun 75 000 innbyggere. Til sammen
likning bor det dobbelt så mange i Troms og cirka tre ganger så mange
i Nordland fylke. Alta, Kirkenes og Hammerfest er de største byene, men
det er vanskelig å konkludere med en kulturhovedstad. Kirkenes er nok
udiskutabelt det største knutepunktet for internasjonale kunstprosjekter
og norsk-russisk samarbeid. Her arrangerer kuratorteamet Pikene på
Broen-festivalen Barents Spektakel hvert år i februar.
Når det gjelder antall bosatte aktive kunstnere er Kautokeino i indre
Finnmark på topp. Mens Karasjok kan skilte med flest kulturarbeidere, og
er suveren – og kanskje den beste i hele Sápmi – innen kunstformidling
av samisk kunst.¹ Her har man samlet Samisk senter for samtidskunst,
Samisk kunstskole og Riddu Duottar Museat, De Samiske Samlinger
som har verdens største samling av samisk samtidskunst.
I tillegg – spredt utover Finnmark fylke – er Vadsø, Hammerfest
og Alta med sine kunstforeninger og museer aktive formidlere av kunst
gjennom utstillinger og kunstprosjekter.
Kunstforeningenes virksomhet og utfordringer
De mest vitale kunstforeningene i dag er i Vadsø, Hammerfest og Alta.
Alle feirer sine 50-årsjubileer i år, eller neste år. Gamvik Kunstforening har
i senere tid kommet til. De siste ti årene har de frivillige kunstforeningene
gått fra å vise mye todimensjonal billedkunst til å vise en større bredde
av kunstuttrykk innenfor samtidskunsten. I Vadsø og Hammerfest har
de to kunstforeningene blitt mer synlige, de bruker tid og krefter på sette
i gang egne samarbeidsprosjekter, festivaler eller uteromsprosjekter.
Begge kunstforeningene framhever arbeidet med egne prosjekter som
de mest motiverende og givende. I Vadsø Kunstforening har vi opplevd
at med prosjektet Arctic Being (2013–2015) ble byens befolkning svært
nysgjerrig, engasjert og interessert i kunsten som ble vist. Fotografier
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Marja Helanders
utstilling Silence
– Jaskes eatnamat
(Stille land) i Sámi
Dáiddaguovddáš –
Samisk senter for
samtidskunst, 2016.
Foto: Monica
Milch Gebhardt

Kjetil Berge deler ut iskrem og kunsten blir til
i samhandling med publikum på HFT2013.
Foto: Ingerid Jordal

med arktisk liv i fokus ble montert på vegger i byens uterom i samarbeid
med Varangerfestivalen. I 2016 har kunstforeningen flyttet vederlagsfritt inn i
lokalene til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum med et ønske om å kunne
etablere en profesjonell kunstarena og bedre infrastruktur for utstillinger.
I Hammerfest har Hammerfest Kunstforening også gjennomført flere
unike kunstprosjekter de senere år; Nasjonal kunstfestival (HFT2013) i
samarbeid med kurator Hanne Hammer Stien og Norske kunstforeninger,
og Fenomenologi (2015) i samarbeid med kurator Kjell Erik Ruud. HFT2013
var et stort arrangement for en liten forening. Det var høyt nivå på de
nasjonale deltagende kunstnerne, og rundt 6800 besøkende under
festivalhelgen.
Leder for Hammerfest Kunstforening, Maria Stephansen, mener HFT
2013 betydde mye for foreningen. Ikke bare det å gjennomføre et så stort
arrangement, men også i forhold til det å skape en økt interesse for kunst,
og for kunstforeningens arbeid blant byens befolkning. I januar 2016 har
Hammerfest kunstforening leid seg inn i nye faste lokaler i tidligere Verk
Galleri, hvor infrastruktur for utstillinger allerede var etablert. Der satser
de friskt på et helårs kunstformidlingstilbud, finansiert gjennom salg,
medlemskontingent og støtteordninger.
Alta Kunstforening ved nyvalgt leder Ragnhildur Asvaldsdottir forteller
at de jobber primært med utstillinger i galleriet. Siden 2006 har de hatt et
fast lokale betalt av kommunen. De drømmer om å få til en deltidsansatt.
En fagperson som ikke bare har ansvar for det praktiske, men som også
har et faglig ansvar for innholdsproduksjon. På den måten kan de ta
større initiativ til å lage sine egne kunstutstillinger.
Lille Gamvik kunstforening sin hovedaktivitet er den årlige
«Kulturdugnad Gamvik» som arrangeres hvert år i juli på Slettnes fyr.
På Tørrfeskloftet i andre etasje på Gamvik museum tar kunstforeningen
ellers i året imot vandreutstillinger. Det er godt gjort at de i lille Gamvik
klarer å holde et relativt stabilt tilbud til lokalbefolkningen innen kunst.
Leder for Gamvik kunstforening Torstein Johnsrud, forteller at de fleste
blant lokalbefolkningen har liten erfaring med (samtids)kunst og humrer
litt over alt det rare. Samtidig opplever han at publikumet er både
åpne og nysgjerrige.

Utendørs visning av musikal på Barents Spektakel, 2013.
Foto: Mikhail Slavin/Pikene på Broen
Unger leker seg i verket Borderlines
på Barents Spektakel, 2011.
Foto: Marius Hauge

Vandreutstillingen I Nasjonalmuseets blindsone
i Gjenreisningsmuseets lokaler. Utstillingen
setter fokus på sosialt engasjert kunst.
Foto: Gjenreisningsmuseet
På Arctic Being 2013 ble Andrea Gjestvangs fotoserie Everybody Knows This is
Nowhere vist på byens vegger. Unge Vadsøfolk kunne kjenne seg igjen i bildene.
Foto: Ingerid Jordal

Museer som arenaer for samtidskunst
Saviomuseet i Kirkenes forvalter og formidler kunsten til den samiske
billedkunstneren John Savio (1902–1938).2 Museet jobber nå med å
få kjøpt opp en stor privat samling av Savios verker. Deanu ja Várjjat
museasiida – Tana Varanger museumssiida, Sør Varanger kommune,
Sametinget og Fylkeskommunen har til sammen bevilget 4,4 millioner
kroner for å få de 490 kunstverkene hjem. Ennå mangler de noen kroner
for å nå målet som er fem millioner og frir nå til kunstinteresserte som vil
bidra. Deretter ønsker man et eget museumsbygg.
Museene i Finnmark har generelt vært tidlig ute med å motta vandre
utstillinger med samtidskunst for å vise visuell kunst i sine lokaler, i mot
setning til de andre to fylkene. Siden 2007 har stadig flere museer tatt
imot vandreutstillinger fra Nasjonalmuseet, Nordnorsk Kunstmuseum,
Se Kunst i Nord-Norge og den årlige landsdelsutstillingen Den Nordnorske
Kunstutstilling. Mange museer ønsker å være en arena for samtidskunst
fordi de vil tilby varierte utstillinger, og trekke flere besøkende til museene.
– Når vi velger å vise kunst her på Gjenreisningsmuseet er det fordi
vi ser at det kan bidra til verdifulle perspektiver og nytt publikum. Kunst
kan løfte andre spørsmål og skape andre refleksjoner rundt samtiden og
historien, enn rene kulturhistoriske utstillinger, sier Maria Stephansen som
er formidler på Gjenreisningsmuseet.
Tendensen viser at museene tar imot vandreutstillinger som før,
men er blitt mer selektive ved å velge de utstillingene som belyser
deres tematiske ansvarsområde. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
har i samarbeid med Taike i Finland og Vadsø kunstforening igangsatt

et tematisk gjestekunstprosjekt som nettopp omhandler museets
fagområde.3 Prosjektet skal resultere i en utstilling ved museet og ved
Arktikum i Rovaniemi. Dette er et viktig og stort steg mot å etablere Ruija
kvenmuseum som en profesjonell arena for kvensk kunst og kulturhistorie.
Institusjoner med landsdelsansvar
De nordnorske fylkene Nordland, Troms og Finnmark samarbeider
gjennom den Nordnorske kulturavtalen om finansiering og utvikling av
kunstaktører med landsdelsansvar. I 2014 ble kuratorgruppen Pikene
på Broen og Samisk senter for samtidskunst inkludert i den Nordnorske
kulturavtalen. Begge ligger i Finnmark fylke. Pikene på Broen, ved
seniorrådgiver Inger Blix Kvammen, konstaterer at avgjørelsen om å bli
inkludert i den Nordnorske Kulturavtalen var viktig og en milepel som gir
dem større trygghet og langsiktighet.
Pikene på Broen var de blant de første til å jobbe med kunstprosjekter
mellom Norge og Russland, og har nå 20 års unik erfaring som har fått
flere til å følge etter.4
– Vi er en regional aktør, og det er naturlig for oss å ta et regionalt
delansvar for internasjonalisering på det visuelle kunstfeltet. Etter
mange år med grenseoverskridende kunst og kultursamarbeidet, har vi
opparbeidet oss en erfarings basert kompetanse som vi er glade for å
kunne dele med andre aktører, og som kan bidra til å gi kunstnerne som
deltar i våre prosjekter et utvidet marked, forteller Blix Kvammen.
I Karasjok er Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtids
kunst en viktig arena for visning og formidling av nyere samisk kunst.
▶
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Kunstsenteret eies av Samiske kunstneres forbund, (SDS) og har
sammen med Sametinget store ambisjoner for sitt arbeid.5 I deres
strategi og handlingsplan for 2016–2017 står det: «Sámi Dáiddaguovddáš
skal fremstå som en institusjon på høyt profesjonelt nivå og synliggjøre
samisk samtidskunst i Europa, til urfolksområder og til de største
kunstarenaer i verden…».
Nytiltrådt formidlingskonsulent Elisabeth Heilmann Blind forteller
at de har omtrent seks utstillinger på senteret hvert år, med fokus på
samtidskunst fra hele Sápmi. Kunstsenteret skal utvikle sitt formidlings
opplegg rundt utstillinger og jobbe for å være en viktig del av formidling
mot barn og unge, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er mye
å ta tak i.
Hva med et samisk kunstmuseum?
Sámiid Vuorká-Dávvirat – De samiske samlinger (SVD) i Karasjok har
verdens største samling av samisk samtidskunst som består av 1312
verk.6 Kurator og konservator Gry Fors forteller at kunstsamlingen nå
har vokst ut av sine lokaler hos RiddoDuottarMuseat – SVD og flytter
derfor inn i kunstsenterets tidligere lokaler. Der skal de først og fremst
innrede kjelleren til et magasin for å forvalte de samiske kunstverkene
som har en verdi på ti millioner kroner. Fors forteller at de kuraterer to
til tre utstillinger i året som vises i Iver Jåks salen på SVD. I føringer fra
Sametinget har de et formidlingsansvar særlig for samiske institusjoner.
Alle utstillinger sendes derfor ut på vandring.
– Til dette arbeidet har jeg fått hjelp av en samlingsforvalter
i 100 prosent stilling. Tidligere har jeg vært alene med kuratering, utlån,
samlingsforvaltning, tekstproduksjon og så videre. Til sammenligning har
Nordnorsk kunstmuseum ni faste ansatte pluss flere midlertidige og et
ansvar for 1800 kunstverk. Vi har ikke kapasitet til mer enn det vi gjør nå,
konstaterer Fors.
En viktig pådriver i det politiske arbeidet for å få etablert et Samisk
kunstmuseum er Sámi Dáiddačehpiid Searvi – Samisk Kunstnerforbund
(SDS), som også har hatt en betydelig rolle ved innkjøp til samlingen
gjennom komitearbeid. Allerede i 1992 initierte de et treårig prosjekt for
å utrede en plan for et framtidig kunstmuseum. SDS er foreløpig tilfreds
med beslutningen som er tatt om å flytte kunstsamlingen. Men anser
løsningen kun som midlertidig, og krever at arbeidet med å opprette
et eget samisk kunstmuseum videreføres.
Kunstarenaen i Finnmark i framtiden
Kunstarenaen i Finnmark er uten tvil i utvikling. Jeg vil hevde at det
har sammenheng med stort engasjement fra folk som brenner for den
visuelle kunsten; alt fra kuratorer og kunstnere til frivillige kulturarbeidere.
Fylkeskommunen og Sametinget har vært bidragsytere og tilretteleggere
for rammebetingelser som lokaler og innkjøp av kunst til samlinger. Men
det kunne vært gjort mer.
Finnmark fylkeskommune har forpliktet seg gjennom den Nordnorske
kulturavtalen til blant annet: «å gjøre det attraktivt for kunst- og kultur
utøvere å virke og etablere seg i landsdelen».7 Hvordan kan man stimulere
til dette? Utviklingsmidler til arenaer, innkjøpsordning, støtte til etablerte
kunstnere i fylket, eller frie midler til produksjon av utstillinger og
prosjekter er viktige tiltak. Men, i februar 2016 vedtok Fylkeskommunen
å legge ned tilskuddsordningen «tilskudd til profesjonell kunst». Det er
dårlige signaler for både kunstnere og kunstprodusenter.
Det må fortsettes å jobbe med arenautvikling i Finnmark.
De samiske samlinger må få sitt Samisk kunstmuseum og Saviomuseet
sitt eget museumsbygg. I forhold til kunstforeninger og museer må det
tilrettelegges bedre for visning av kunst. Her må også kommunene ta
ansvar. Randi Sjølie som har vært i Vadsø kunstforenings styre de siste
15 år uttaler dette i forhold til ønsker for kunstforeningens framtid.
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– Kunstforeningen har alltid måttet kjempe. Kjempe for et fast lokale,
for støtte og for prioritering fra kommunen, og om midler til prosjekter.
Innimellom har det blitt krise, det har ikke vært nok frivillige, eller nok
finansiering så vi har måtte gjøre redningsaksjoner for å bestå. Klarer vi
å komme bort fra midlertidigheten har vi kommet et lang steg på veien,
sier Sjølie.
Alle de fire kunstforeningen i fylket har nå faste lokaler, men det
gjenstår ennå endel i forhold til infrastruktur som belysning, utstyr og
ikke minst forutsigbare driftsmidler. Inger Blix Kvammen, seniorrådgiver
i Pikene på Broen setter ord på det vi alle ser her i regionen.
– Vi ønsker oss mer midler til rom for kunst og infrastruktur på
kunstfeltet generelt i hele fylket. Vi har tro på at kunsten er med på å øke
attraksjonsverdi og bolyst i alle små og store samfunn og at kunstnerne
representerer en type kreativ kapital som ethvert samfunn trenger.
Samtidig mener vi at kunsten kan kommentere og bidra til refleksjon
rundt utviklingen i våre områder og sette fokus på problemstillinger på
en særegen måte som også kan komme til nytte når man tenker framtid
og fatter politiske beslutninger.
Dette sier også kunstnerisk leder Andreas Hoffmann i nyetablerte
Arctic Culture Lab.8
– Finnmarks største potensiale ligger i fokus på det som er typisk for
regionen. Det er ingen vits å kopiere konsepter fra andre plasser, bare se
på det som finnes her.
Hoffman har et radikalt forslag til et fylkesgalleri, The Floating Gallery.
En demokratisk måte å vise kunst på små plasser, fordi alle bygder fra den
ytterste kyst til den innerste fjord kan anløpes av båt. Hoffmann håper
å starte et pilotprosjekt allerede i 2017. Dette forslaget høres i mine ører
mer forlokkende ut enn et ordinært fylkesgalleri, spesielt på grunn av det
demokratiske elementet. Men man må ikke glemme viktigheten av lokal
forankring i kunstformidlingen. Derfor mener jeg The Floating Gallery
kan ikke erstatte de fastetablerte kunstarenaene i vårt store vidstrakte
fylke. Vi må fortsette å jobbe mot å bygge robuste arenaer, med store nok
lokaler og god infrastruktur for å produsere og formidle samtidskunst av
høy kvalitet i det ytterste nord.
fotnoter
1.
Basert på tall fra Norsk kulturindeks 2014.
2. Saviomuseet er et rent kunsthistorisk museum, lokalisert som en del
av Grenselandmuseet.
3. Taike er navnet på Finlands bevilgende myndigheter som jobber med å fremme
kunstkompetanse og tjenester i Finland. På engelsk kalles de Art Promotion Centre
Lapland, Rovaniemi.
4. Pikene på Broen ble etablert i 1996 og jobber primært med grenseoverskridende
kunstprosjekter. Kjernen i deres virksomhet er den årlige kunstfestivalen Barents
Spektakel, BAR International Residency Program og Transborder Cafés.
5. Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtidskunst ble etablert i 1986.
Kunstsenteret driver også Iver Jåks kunstner residency for forskning, kunstworkshops
og kunstproduksjon. Kunstsenteret legger nå også til rette for audiovisuell produksjon
i eget lydrom.
6. Kulturrådet har siden 1974 kjøpt inn kunsthåndverk (duodji) og 1978 kunst (dáidda).
Sametinget overtok kunstsamlingen i 1992, og har årlig kjøpt kunst med en
budsjettramme på kr 370 000,–.
7. «Den nordnorske kulturavtalen 2014–2017, Visjon og mål for det nordnorske
kultursamarbeidet», side 7.
8. Arctic Culture Lab drives av kunstnerisk leder Andreas Hoffmann og administrativ
leder Flavia Devonas Hoffmann i Kjøllefjord. Andreas Hoffmann kommer fra stillingen
som kunstnerisk leder av Pikene på Broen, og jobber nå som kultursjef i Kjøllefjord i
tillegg til å drive Arctic Culture Lab.
Kilder
«Regionale kulturstrategier for Finnmark, 2015–2020»
www.ffk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11694&FilId=25532
Den nordnorske kulturavtalen 2014–2017
www.ffk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=159&FilId=11503
«Norsk kulturindeks», 2014
www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2558.pdf
«Regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark 2016–2020»;
file:///Users/mmg/Downloads/Regionalt%20hand%20prog%202016.docx.PDF

KUNSTFORMIDLINGENS VILKÅR: REGIONAL KUNSTPOLITIKK
FINNMARK
✎ Kirsti Riesto ◆ Rådgiver, kultur- og folkehelseseksjonen
Maria Borch Mietinen ◆ Kirsti Risto ◆ Ingerid Jordal

Mike Mills, John Paul Jones, Michele Noach,
Steve Wynn, Peter Buck, Scott McCaughey.
Foto Maria Borch Mietinen

◆

Finnmark Fylkeskommune

Ice Art, festivalutstilling under
Varangerfestivalen 2015.
Foto Kirsti Riesto

Kulturfinnmark
er i en positiv utvikling
Finnmark fylkeskommune har rollen som regionalpolitisk kulturaktør,
og forvalter tilskudd til kultur- og idrettsformål gjennom ulike
ordninger rettet mot kunstfeltet i fylket og landsdelen. Innen Den
nordnorske kulturavtalen samarbeider Finnmark Fylkeskommune med
fylkeskommunene i Nordland og Troms om en felles kultursatsing.
For å sikre kunst- og kulturtilbud til befolkningen, og for å stimulere
kunstnere og kulturutøvere til å bo og arbeide i landsdelen.
Dette gjøres gjennom tilskudd og oppfølging av kunst- og kultur
organisasjoner som omfattes av denne avtalen. Av institusjoner
i Finnmark som har fått støtte i inneværende periode kan nevnes;
Dansearena nord, Pikene på Broen og Sámi Dáiddaguovddáš –
Samisk senter for samtidskunst.
Blant de viktigste virkemidlene i Finnmark er det treårige arbeids
stipendet for billedkunstnere og kunsthåndverkere som tildeles en
Finnmarkskunstner. Stipendet er på kr 300 000, med en årlig utbetaling
på kr 100 000. I perioden 2016–2018 er stipendet tildelt kunsthåndverker
og smykkedesigner Peter Rust. Finnmark fylkeskommune gir også ut et
toårig arbeidsstipend til filmarbeidere i Finnmark; én etablert filmarbeider
og én ung filmarbeider i etableringsfasen. Stipendet er på kr 150 000
til hver mottaker, med en årlig utbetaling på kr 75 000. For perioden
2015–2016 er stipendene tildelt Anstein Mikkelsen og Marja Bål Nango.
Finnmark fylkeskommune har også en gjesteatelierordning.
Gjesteatelieret i Vadsø som vi eier og driver. Dette med Artist-inResidence er et innsatsområde i den nordnorske kulturavtalen, og
Finnmark fylkeskommune samarbeider med Troms og Nordland om
High North A-i-R Network. Et samarbeid om kunst og gjesteatelier er
også nedfelt i kulturavtalen med Murmansk oblast, og i den generelle
samarbeidsavtalen med Arkhangelsk oblast.
Gjesteatelieret i Vadsø er en eldre enebolig med atelier og boenheter
som har plass til opptil tre besøkende kunstnere samtidig. Huset ble
bygget på 1870-tallet og befinner seg i det som kalles Ytrebyen i Vadsø,
og er en del av den verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet i byen.
Gjesteatelierordningen har vært i virksomhet siden år 2000. Formålet
er å stimulere og tilrettelegge for kunstnerisk produksjon, aktivitet
og kunstformidling i regionen. Ordningen er rettet mot profesjonelle
kunstnere i alle disipliner. Årlig har ti til 18 kunstnere fra ulike land årlig
opphold. Gjennom utstillinger, visninger, performance, kunstnersamtaler,
åpne atelier, ulike workshops og kurs er Gjesteatelieret blitt godt kjent

Gjesteatelier Vadsø.
Foto Ingerid Jordal

blant befolkningen. Ulike typer samarbeid, prosjekt og nettverk har
oppstått med lokale aktører som Vadsø Kunstforening, skoler, gallerier og
lokale kunstnere, samt Varangerfestivalen har de siste årene vært viktige
bidrag til å utvikle Gjesteatelieret med sine gjestekunstnere til en viktig
aktør og arena for kunstformidling og kunstopplevelser i Nord-Varanger.
Musikkfestivalen Ice Station Vadsø høstet stor suksess i 2015. Den
var et resultat av et kunstneropphold ved Gjesteatelieret. Billedkunstner
Michèle Noach (London) inviterte venner – en rekke store internasjonale
musikere – til Vadsø for å lage en minifestival da hun hadde opphold i
Gjesteatelieret i november. Artister som Peter Buck og Mike Mills (R.E.M.),
John Paul Jones (Led Zeppelin), Steve Wynn (Dream Syndicate), Kurt
Bloch (blant annet Fastbacks) med flere deltok. Festivalen ble et møte
mellom rock, joik og kunst. De samiske artistene Elle Màrjà Eira og Kai
Somby hadde workshop med de øvrige artistene, som resulterte i felles
opptreden. Festivalen var et samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune
og Varangerfestivalen.
Kunstutstillingen Ice Art ble til som en følge av festivalen. De lokale
kunstnerne Susanne Hætta, Bjarne Riesto, Torgrim Halvari, Steffen
Aronsen og Monica Milch Gebhardt stilte ut kunstverk i Vadsø museum –
Ruija kvenmuseums nye lokaler, hvor også Michèlè Noach stilte ut hennes
egne arbeider. Britiske journalister og filmskapere var med på festivalen,
noe som har resultert i dokumentarfilmen Ice Station Vadsø, som har
verdenspremiere i Vadsø den 09. august 2016, under Varangerfestivalen.
Gjesteatelieret er partner i det nystartede kunstprosjektet «Kven
Connection», som er initiert av Varanger museum i samarbeid med
Art Promotion Centre, Lapland i Rovaniemi og Vadsø Kunstforening
og støttet av Norsk kulturråd. «Kven Connection» er en tematisk
gjestekunstnerordning. Gjennom ordningen skal kunstnere utforske den
tverrkulturelle dialogen i en tid preget av globalisering, og undersøke
kvensk tradisjon i sammenheng med moderne kunst, transnasjonale
identiteter og kulturminner. Kvenene er en nasjonal minoritet som kom til
Norge fra Nord-Sverige og Finland hovedsakelig på 1700- og 1800-tallet,
og deres etterkommere.
Kulturfinnmark er i en positiv utvikling. Noe som disse prosjektene
er gode eksempler på.
For mer informasjon om «Regionale kulturstrategier for
Finnmark 2015–2020» og «Den nordnorske kulturavtalen 2014–2017»,
se www.ffk.no.
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KUNSTNERNES VILKÅR
SÁMI DÁIDDAčEHPIID SEARVI – SAMISK KUNSTNERFORBUND
✎

Hege Annestad Nilsen

◆

styreleder

◆

Sámi Dáiddačehpiid Searvi – Samisk kunstnerforbund (SDS)

Vi som kjenner
hvor kommagen trykker
Jeg er styreleder i et forbund som ble dannet i 1979, og som
siden har organisert medlemmer fra fire land. Billedkunstnere og
kunsthåndverkere fra Norge, Sverige, Finland og Russland arbeider
stadig aktivt for å bedre vilkårene for kunstnerne, og for å få vist
og formidlet sin kunst.
Medlemmene i Sámi Dáiddačehpiid Searvi – Samisk kunstnerforbund (SDS)
arbeider på et høyt kunstnerisk nivå i et mangfold av kunstuttrykk. De
fleste av oss har lang kunstutdannelse fra kunstakademier, høgskoler og
universiteter. Samtidig har vi kjempet fram visningsstedet Sámi Dáidda
guovddáš/Samisk senter for Samtidskunst (SDG), Kunstskolen i Karasjok
og for etablering av stipender og andre støtteordninger. Vi formidler
samtidskunst og dáiddaduodji/kunsthåndverk i og utenfor det samiske
området. Vi arbeider som kunstlærere og kunstformidlere, og arbeider
aktivt opp mot Sameting og departementer i Norge, Sverige og Finland.
I likhet med alle andre kunstnere arbeider medlemmene i SDS under et
stort økonomisk press. Et press som stadig blir større etter som regjeringer,
fylker og kommuner kutter i bevilgningene til profesjonell kunst. Vi visuelle
kunstnere er omtrent de eneste yrkesutøverne som ikke får pensjonspoeng,
fordi vår inntekt ofte ligger under den grensen som gir poeng. Vi ligger
helt på bunnen inntektsmessig, sammenlignet med andre kunstnere som
musikere, skuespillere etc. Rapport fra Telemarksforskning viser at inntekten
har steget noe de siste årene, men det er en følge av at kunstnerne må påta
seg annet arbeid i tillegg til sitt kunstneriske virke, såkalte brødjobber.
Kunstner 50 prosent
Derfor arbeider de fleste kunstnerne 50 prosent, eller mer, ved siden av
sitt egentlige yrke. Vi arbeider som for eksempel lærere, helsearbeidere,
formidlere og i administrative jobber. Den andre 50 prosentstillingen
vier man til egne prosjekter, som frilanser, eller for de svært få, på
arbeidsstipend. Dessverre kan man ikke bruke fullt hele denne tiden
til kunstnerisk arbeid. Fordi som næringsdrivende har man mye
administrativt arbeide, i tillegg til alt arbeid med stipendsøknader
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og andre søknader om støtte. Til sammenligning ville nok ikke de
mange kuratorene, kunstformidlerne og administratorene som har fast
arbeide innen kunstinstitusjoner på Nordkalotten funnet seg i å dele den
økonomiske situasjonen som de kunstnerne de stiller ut kunstverk av.
Finnmark Fylkeskommune har for eksempel fjernet prosjektstøtten til
profesjonell kunst. Og det som startet flott med to treårige arbeidsstipend
ble fort til en skuffelse da fylkeskommunen fjernet det ene arbeidsstipendet.
Det gjenværende stipendet er aldri blitt indeksregulert, slik at den
kunstneren som i år ble tildelt stipendet for de neste tre år, får like mye
(eller lite, rettere sagt) som de kunstnerne som fikk stipendene da
ordningen ble opprettet for flere titalls år siden.
Manglende midler til kunstnerstyrte arenaer
Store ord om kulturnæring og entreprenørskap sitter løst, og konsulenter
prøver å lære kunstnere å selge mest mulig. Den frie, forskende og
eksperimentelle kunsten er det ikke plass til i denne tenkemåten. Her
avskrives den kunsten som ikke passer inn i glass og ramme, som ikke er
salgsvare, men som våre samfunn trenger på lik linje med annen forskning.
Svært mange visuelle kunstnere er derfor frustrerte på grunn av
mangelen på utstillingsplasser, ettersom klimaet de siste 10–15 årene
har beveget seg bort fra kunstnerstyrte arenaer til den situasjonen vi
har i dag: Som går ut på at kuratorer stort sett velger de få velkjente
kunstnerne til sine prosjekter, som igjen oppnår å få stille ut ved de
etablerte visningsstedene.
Nye måter å vise og formidle kunst oppstår derfor i de større byene,
men det har med få unntak ikke fått noen virkning for de fleste av våre
medlemmer. De prosjektmidlene som trengs for å starte opp nye kunstner
drevne visningssteder mangler helt – eller de går til miljøer i sentrale strøk.
Imens etterspør de visuelle kunstnerne arenaer for å vise sin kunst, og
befolkningen etterspør flere muligheter for å oppleve visuell kunst. Hva med
den enkelte kunstner som arbeider hver dag, for gjennomsnittlig syv kroner
per time? Som holder drømmene intakte, lever for neste kunstverk og som
rir på neste bølge uten å vite om det går rett til bunns?

STATUS PÅ KUNSTARENAENE I NORD
TROMS
✎ Hilde Sørstrøm ◆ Kunsthistoriker og frilans kunstkritiker og skribent
Small Projects ◆ Kasia Mikolajewska ◆ Hilde Sørstrøm ◆ David González ◆ Humle Isabella

◆

Mohamed Jabaly

Artist Talk med den britiske kunstneren
Terry Smith på Small Projects i Tromsø.
FOTO: Kasia Mikolajewska

Utstillingen De aller fleste er enige med meg av politimann Karl
Karlsson på Kurant Visningsrom i Tromsø ble en publikumssuksess.
FOTO: Humle Isabella

Spirende
kunstscene i Troms
Ustabil økonomi og uinteresserte medier utfordrer kunstscenen
i Troms. Det ser ikke ut til å endre seg med det første. Likevel yrer
det av liv. Særlig de kunstnerstyrte arenaene Kurant og Small
Projects krever mer plass på scenen. Men hvordan takler disse nye
kunstarenaene dagens utfordringer? Og hvilken verdi har de egentlig
for befolkningen i Troms?
Den største aktiviteten i Troms er sentrert rundt kunstlivet i byene
Tromsø og Harstad. I Tromsø ligger Nordnorsk Kunstmuseum, landsdelens
eneste kunstmuseum som nylig har ekspandert med Kunsthall på
Svalbard. Med direktør Knut Ljøgodt bak roret de siste åtte årene har
kunstmuseet etablert gode samarbeidspartnere og fått en tydelig posisjon
i regionen som formidler av historisk og nyere kunst av svært høy kvalitet.
I 2015 oppnådde kunstmuseet stor internasjonal anerkjennelse da den
prisbelønte utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon ble vist på National
Gallery i London. Nå skal den nyansatte direktøren Jérémie Michael
McGowan videreføre dette arbeidet.
Tromsø Kunstforening regnes i dag som en av Nord-Norges viktigste
institusjoner for formidling av samtidskunst, og mye har skjedd under Svein
Pedersen som intendant. Med sine ni ansatte drives den nå på flere områder
som en kunsthall. Kanskje skyldes veksten at ledelsen har vært ekstra
endringsvillige. Kunstforeninga har i alle fall med sine utfordrende utstillinger
klart å imøtekomme det store behovet for en slik arena for samtidskunst
i Tromsø. Stormen har nå lagt seg etter at dagens intendant Leif Magne
Tangen i januar ble sparket for så å bli gjeninnsatt av det nyvalgte styret i
april. Dermed kan Tangen fortsette å jobbe for at Tromsø Kunstforening
opprettholder status som et interessant visningssted for samtidskunst og
formidlere av dagsaktuelle problemstillinger.

Harstad Kunstforening, som i fjor kunne feire sitt 80-årsjubileum, har
også flere år med erfaring bak seg. I motsetning til i Tromsø har de imidlertid
ingen ansatte, men et arbeidende styre ledet av Merete Kamsøy. Arbeidet
skjer på frivillig basis og Kamsøy har tidligere uttalt til Harstad Tidende at hun
har sett for seg kroken på døra for Harstad Kunstforening flere ganger på
grunn av trange økonomiske tider. Takket være et hardtarbeidende styre
har de likevel overlevd. Med sine cirka 3000 besøkende i året og store fokus
på regionale kunstnere, er Harstad Kunstforening sterkt forankret i byens
kunstliv som et publikumsvennlig visningssted for kunst i alle sjangre.
I Harstad har også Galleri Nord-Norge vokst seg stor som en arena for
dagsaktuelle kunstutstillinger under ledelse av intendant og kurator Roanne
O’Donnell. I tillegg til gallerivirksomhet bedriver også galleriet omfattende
kunstformidling for barn og unge, og tilbyr konsulenttjenester for bedrifter
som ønsker å stille ut verk. Galleri Nord-Norge er også arena for Festspillene
i Nord-Norge og ILIOS-festivalen hvert år.
Kunst på festival
At kunst innlemmes i programmet til fylkets mange festivaler skjer i det
hele tatt stadig oftere. Festspillene i Nord-Norge har gjennom 50 år
gjort seg bemerket med egen festivalutstilling og festivalkunstner, som
i år var kunstneren Shwan Dler Qaradaki. Musikk- og kulturfestivalen
Riddu Riđđu feirer i år 25-årsjubileum som arena for urfolksidentitet
og kunstuttrykk. Og på Senja kan man besøke Kråkeslottet, som siden
2011 har vært arena for ArtiJuli, en kunstfestival som viser internasjonal
samtidskunst ytterst i Bøvær på Senja.
I Tromsø har det også oppstått nære bånd mellom festivalene og
kunstarenaene i byen. Kunstforeningens veletablerte samarbeider med
Insomniafestivalen og Tromsø Internasjonale Filmfestival har bidratt til
▶
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Jet Pascua.
Foto: Small Projects

Henrik Sørlid driver Kurant
sammen med kunstnerne
Camilla Fagerli og Madelen Eliasson.
Foto: Hilde Sørstrøm

over
Publikum kom med båt til utstillingen
Nothing Will Grow Together Because
Nothing Belongs Together i fjellhallen
i den nedlagte ubåtbasen rett
utenfor Tromsø.
Foto: David González
til venstre
Kunstprosjektet «Kurant Nabolag».
Fornøyde publikummere fra båttur
under brygga på Skipsverftet i Tromsø
for å lytte til Margrethe Iren Pettersen
installasjon HavNivå – LyttePlatå.
FOTO: Mohamed Jabaly

◀
å koble visuell samtidskunst med både musikk og film. Den relativt nye
festivalen Rakettnatt Music and Arts Festival ønsker også å være en arena
for visuell kunst. De har nå inngått et samarbeid Kurant for å videreutvikle
festivalens kunstdel. Også Tromsø Arctic Pride samarbeider med Kurant
om formidling av queer kunst.
Bidrar til kunstnerfellesskapet
Det spirer og gror i hele fylket. Byen Tromsø er likevel unik på flere
områder. Da kunstakademiet åpnet dørene i 2007 ble det sådd et frø
i det som nå er en stadig voksende hage av kunstneriske prosjekter.
Blant annet har tilveksten av yngre kunstnere bidratt til at byen i dag
har to kunstnerstyrte visningsrom i form av Kurant og Small Projects.
Med relativt beskjedne utstillingslokaler plassert på hver sin ende av
Tromsø sentrum, har de to vitale visningsarenaene utviklet seg til å bli
relevante og dyktige aktører på kunstscenen i Troms.
For Jet Pascua, kunstneren, grunnleggeren og direktøren i Small
Projects, er det særlig viktig å birdra til å styrke fellesskapet blant kunstnere
og kunstinteresserte i lokalsamfunnet.
– Det er kunstnere her som trenger å bli sett, og de trenger tilgang
til internasjonale kunstnere som kan inspirere dem, forteller Pascua om
motivasjonen bak arbeidet sitt.
Siden oppstarten av Small Projects i Tromsø har en lang rekke inter
nasjonale kunstnere stått på programmet. I tillegg samarbeider de med
Troms Fylkeskultursenter og fylkeskommunens Artist in Residenceprogram som bidrar til å styrke det internasjonale samarbeidet. Det
er i det hele tatt sjeldent at kunstnere fra Oslo og Bergen får stille ut.
Pascua mener lokale kunstnerne i Tromsø har mer nytte av å oppleve
internasjonale kunstnere og kuratorer som kan gi undervisningstimer,
profesjonell tilbakemelding og dele erfaringer om å klare seg inter
nasjonalt. Men selv om han ofte må si nei til kunstnere sørfra er han
ikke like streng når det gjelder å slippe til lokale kunstnere.
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– Dersom lokalene er ledige sier vi som oftest ja. Jeg tror det er en en av
grunnene til at lokale kunstnere føler at de er en del Small Projects. Og dette
er noe jeg ønsket fra begynnelsen. Å få kunstnere her til å føle tilhørighet,
forteller Pascua.
Særlig viktig for unge kunstnere
Sammen med Jet Pascua blir den daglige driften holdt i gang av
kunstneren Tanya Busse og en stab av tre nyutdannede kunstnere.
De hjelper til med praktiske gjøremål og får en mulighet til å utvikle seg
gjennom å kuratere egne prosjekter på Small Projects. I år har de blant
annet ledet to prosjekter om kvinner og aids i regi av galleriet.
At det finnes utviklings- og utstillingsmuligheter for nyutdannede
kunstnere i Tromsø bidrar blant annet til å forhindre fraflytting av
uteksaminerte kunststudenter. Kunstneren Henrik Sørlid som driver Kurant
sammen med kunstnerne Camilla Fagerli og Madelen Eliasson, understreker
at Small Projects og Kurant gjør en særdeles viktig jobb på dette feltet.
– Når du går ut av kunstakademiet går det en stund før man kommer
inn i de tyngre institusjonene. Da trengs det noe som er litt annet enn
Tromsø kunstforening, sier Sørlid.
Publikumsstrategi
Small Projects har et publikum som i stor grad består av kunstnere
og andre aktører tilknyttet kulturfeltet. Kurant derimot, kan vise til et
publikum som strekker seg utover dette. Med utstillingen Nothing will
grow together because nothing belongs together på Olavsvern i 2015 og
politimannen Karl Karlssons kunstutstilling De aller fleste er enig med meg
i 2016 oppnådde de enorme publikumssuksesser. En rekke mennesker
som aldri før hadde satt sin fot på Kurant dukket opp, og Sørlid, Fagerli
og Eliasson innrømmer at de har arbeidet bevisst for å nå ut til nye
publikumsgrupper. De vil at Kurant skal bidra til en utvikling hvor flere
enn kunstmiljøet «får sitt».

– Når man driver noe slikt som dette så tenker man på publikum
på en annen måte, sier Camilla Fagerli som tror det ofte er enkle grep
som skal til for at en større publikumsgruppe kan gå inn med interesse.
Årets og fjorårets utstillingsprosjekter var storsatsninger, men
er imidlertid ikke de eneste gangene Kurant har tiltrukket seg nye
publikumsgrupper. I 2012 arrangerte den daværende lederen av
Kurant, kunstneren Kristin Tårnes, et prosjekt om Tromsøpalmen.
Også dette engasjerte utover kjernepublikummet. Det samme gjorde
denne sommerens kunstprosjekt Kurant Nabolag hvor de inviterte
lokalbefolkningen til å utforske Skipsverftstomta med nye øyne gjennom
utstillinger og arrangementer. I tillegg arrangerer de ofte klubbkvelder,
konserter og filmvisninger som dekker forskjellige interessefelt.
– Kurant har alltid hatt et inkluderende kunstsyn, hevder Fagerli.
Trioen hos Kurant understreker likevel at det er frustrerende at andre
arrangementer som er av samme kvalitet ikke får oppmerksomhet bare
fordi de ikke involverer lokale kunstnere eller tematikk direkte forankret
i lokalmiljøet.
Lite medieomtale av kunst
Kunstarenaene i Troms får relativt lite medieomtale. Det er derfor
imponerende at Kurant det siste året allikevel har vekket interessen
hos både lokal- og nasjonal presse. Small Projects får langt mindre
oppmerksomhet og Jet Pascua synes avisenes manglende interesse
er frustrerende.
– I vår hadde vi besøk av Candice Hopkins, en viktig verdenskjent
kanadisk kurator som er del av Documenta. Hun holdt et fantastisk
foredrag. At hun kom til Tromsø er stort! Likevel får det ikke medieomtale,
sier Pascua oppgitt.
Utstillingsprogrammet til Small Projects vitner om et visningsrom som
er relevant både på kunstnerisk og politisk nivå. Aktuelle problemstillinger
relatert til kjønnspolitikk, klima og urfolksrettigheter er ofte tema for
utstillinger og arrangementer. Og selv om Small Projects samarbeider
mye med internasjonale kunstnere og aktører legges det stor vekt på
at programmet skal være relevant også for regionen. For eksempel har
urfolksrettigheter fått ekstra mye oppmerksomhet. Det har likevel ikke
hjulpet nevneverdig på medieinteressen. Men til tross for lite spalteplass
ønsker ikke Small Projects å endre strategi, eller bruke tid på promotering.
– Vi aksepterer situasjonen og arbeider videre med våre egne
prosjekter. Vi gjør det vi syns er viktig. Hvis to personer kommer på et
arrangement, og får noe ut av det, så er det verdt det, sier Pascua.
Økonomiske utfordringer
Både Small Projects og Kurant arbeider nå med å sikre økonomien
for neste år. Jet Pascua søker penger og legger store planer for
100-årsjubileet for samenes første landsmøte (Tråante 2017). Kurant
arbeider med å stabilisere økonomien og få til en mer langsiktig
finansiering. Madelen Eliasson forteller at selv om Kurant har hatt store
prosjekter og har blitt mer kjent både i Tromsø og i Norge generelt, så
er økonomien for å drive svært lav. – Det viktigste målet fremover blir
å balansere dette ut, sier hun og påpeker videre at det trolig kommer
til å bli litt mindre aktivitet fremover. Camilla Fagerli og Henrik Sørlid
bekrefter imidlertid at hos Kurant har de vanskelig for å si nei. De er
litt stormannsgale, rett og slett. Selv om de ikke er forpliktet til at det
skal skje noe hele tiden ønsker de å ha liv i lokalet. For i likhet med
Small Projects har også Kurant tro på at det de gjør er viktig
for lokalsamfunnet.
– I blant kan det være vanskelig å sette ord på hva man faktisk gjør
og tilbyr, sier Madelen Eliasson, men hvis man tenker på hvordan det
hadde vært i Tromsø uten Kurant … Ja, da hadde det jo vært kjempetomt!

NOTISER

Talentprogram i oppstart
Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) etablerer et treårig mentorprogram
som skal styrke og utvikle unge norske billedkunstnere i begynnelsen
av sin karriere. Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner med
en etablert kunstner – en mentor. Programmet vil i første omgang løpe
over tre år, med årlig utlysning. Satsingen finansieres av Sparebank 1
Nord-Norges kulturnæringsstiftelse og Talent Norge AS som ble stiftet
i 2015 for å fokusere på unge kunstnere.

Bachelorstudiet
i kunstformidling nedlagt
Styret ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet (UiT)
har vedtatt å nedlegge det treårige bachelorstudiet Kunst- og
kulturformidling med virkning fra og med høsten 2016. Studie
programmet ble opprettet i 2008 og lå under Det kunstfaglige
fakultet ved Universitetet i Tromsø. I fjor gjennomgikk UiT alle sine
studietilbud med få studenter, deriblant samtlige 11 programmer
hos Det kunstfaglige fakultet. Fakultetet har i lengre tid slitt med
manglende fagpersonale for Bachelor i kunst- og kulturformidling,
og har ikke lyktes i sitt arbeid med å finne tilfredsstillende løsninger.
Studieprogrammet kunne derfor ikke lenger oppfyller kravene til
NOKUT, og anbefalte derfor at bachelorprogrammet i kunst- og
kulturformidling legges ned.
De ti resterende studieprogrammene ble bestemt videreført. Disse
studiene er dimensjonert for færre en 20 studenter fordi programmene
har mye individuelt tilrettelagt undervisning. Fakultetet argumenterte
sterkt for at det er uaktuelt å øke studentkullene, fordi det vil gå på
bekostning av studiekvaliteten. UiT er den eneste som tilbyr høyere
kunstvitenskapelige utdanninger nord for Trondheim, og er derfor en
helt sentral kompetanseleverandør til kunst- og kulturnæringen i nord.

520 000 kroner
til kunstformidling
Galleri NordNorge, Harstad Kunstforening og Tromsø Kunstforening
får tildelt til sammen 520 000 kroner fra fylkesrådet i Troms til
kunstformidling. I tillegg er det satt av 34 700 kroner i søkbare midler
til frakt- og reisestøtte for tromskunstnere som deltar på utstillinger
i Norge og utlandet. Bevilgningen skal bidra til en allerede positiv
utvikling av det visuelle kunstmiljøet i Troms, og sikre vitale og
profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst i Troms fylke.
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KUNSTFORMIDLINGENS VILKÅR: REGIONAL KUNSTPOLITIKK
TROMS
✎ Ellen Østgård ◆ Fylkeskultursjef
Troms fylkeskommune

◆

Troms Fylkeskommune

I Troms løfter vi
mulighetene for et ungt
og aktivt kunstnermiljø
Troms fylkeskommunes sentrale oppgaver er å tilrettelegge for
kunstproduksjon, kunstnerisk utvikling, stimulere til nye kunstneriske
produksjonsmåter og samarbeid, og formidling for et sammensatt
publikum, i tillegg til å ivareta mangfoldet og styrke det visuelle kunst
feltet. Troms fylkeskommune legger til rette for utvikling i eget fylke og
i landsdelssamarbeidet, og er en pådriver overfor sentrale myndigheter.
Fylkesrådet i Troms vedtok i juni 2010 å starte arbeidet med en handlings
plan for visuell kunst, og parallelt med dette arbeidet har Troms fylkes
kommune kommet med innspill til en strategi for visuell kunst i NordNorge som Landsdelsrådet for kultur bestilte i 2010. «Handlingsplan for
visuell kunst i Troms 2011–2014» og «Strategi for visuell kunst i NordNorge – Nordnorsk kunstliv mot 2020» ble vedtatt i fylkestinget i 2011.
Siden 2010 har det visuelle kunstmiljøet i Troms opplevd en fantastisk
utvikling. Antall kunstnere bosatt i fylket har økt, våre institusjoner,
kunstnerdrevne initiativer og kunstnere får stadig mer oppmerksomhet
og anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Troms fylkeskommune
har de siste årene jobbet strategisk med kompetanseutvikling og
nettverksbygging som skal komme kunstnere og institusjoner i fylket til
gode. Vi har arrangert flere seminarer og workshops som har hatt som
mål å bidra til kompetanseutvikling i det visuelle kunstfeltet, og til å bedre
informasjon om eksisterende nasjonale og internasjonale støtteordninger.
I perioden 2011–2013 ble det hvert år delt ut kunstnerstipender
til etablerte og nyutdannede kunstnere i Troms. I 2016 skal Troms
fylkeskommune arbeidsstipendet for kunstnere på kroner 100 000
deles ut til en billedkunstner eller kunsthåndverker. Stipendet lyses ut på
fylkeskommunenes nettsider med frist 15. oktober 2016 og har som formål
å bidra til kunstnerisk utvikling. I 2014 etablerte vi en ny atelierordning ved
Troms fylkeskultursenter, som er et tilbud til nyutdannede billedkunstnere
og kunsthåndverkere som har som hensikt å etablere seg i yrket i Troms.
Etableringsatelieret tildeles en eller flere nyutdannede kunstnere ett år om
gangen og er kostnadsfritt. Troms fylkeskommune eier og drifter Troms
fylkeskultursenter i Tromsø, som er et produksjonssted for profesjonelle
kunstnere og en møteplass for kunstnermiljøet i Troms. Troms fylkes
kommunes ateliertilbud ved fylkeskultursenteret er et av tiltakene å støtte
kunstnere med arbeidsmuligheter og verkstedplasser med rimelig husleie.
Tromsø kunstforening, Harstad kunstforening og Galleri NordNorge
mottar i 2016 driftsstøtte fra Troms fylkeskommune på til sammen
kroner 520 000, Senter for nordlige folk kroner 495 000 og Lásságámmi
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André Enger Aas og Viktor Pedersen.
De to nyutdannede kunstnere er tildelt Troms
fylkeskommunes etableringsatelier for 2016/2017.

kunstner- og forskerbolig kroner 210 500. Troms fylkeskommune har
siden 2004 hatt en avtale med Nordnorsk Kunstmuseum om drift og
kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Med avtalen
har fylkeskommunen tatt et ansvar for å ivareta sikring og formidling av
den offentlige kunstsamlingen. Nordnorsk kunstmuseum har også en
rådgivende rolle overfor fylkeskommune i forbindelse med innkjøp av
nye kunstverk til fylkeskommunes kunstsamling. Hvert år setter Troms
fylkeskommune av midler til innkjøp av kunstverk til fylkeskommunes
kunstsamling. I 2016 er innkjøpsbudsjett på kroner 113 700. Kunstnere som
kjøpes inn til kunstsamlingen skal ha tilknytning til Troms eller landsdelen.
Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende
for kunstnere og kunstkonsulenter. I byggebudsjettene til nye
fylkeskommunale bygg settes det av midler til utsmykking. Troms
fylkeskommune har i 2016 to utsmykkingsprosjekter, der vi har engasjert
kunstnere bosatt eller med tilknytning til Troms fylke som kunstfaglige
prosjektledere. Kunstprosjekt ved Senja videregående skole, skolested
Finnfjordbotn har et kunstbudsjett på kroner én million og har mottatt
kroner 350 000 i støtte fra Kunst i offentlig rom (KORO). Kunstprosjekt
ved Bardufoss videregående skole, har et kunstbudsjett på kroner
1,5 millioner og har mottatt kroner 500 000 i støtte fra KORO.
Troms fylkeskommune har hatt en sentral rolle i utvikling av inter
nasjonale artist-in-residence- og nettverksprogrammer i Nord-Norge,
i samarbeid med Nordland og Finnmark fylkeskommunene. High North
AiR nettverk, og toårige Transfer Nord nettverksprogram har skapt nye
muligheter for kunstnere og kuratorer i Troms og landsdelen, bidratt til
etablering av kontakter og samarbeid med viktige nasjonale institusjoner
som Office for Contemporary Art Norway (OCA). Prosjektstøtte fra
Norsk Kulturråd, Kulturkontakt Nord, Nordisk kulturfond, BarentsKult,
Norsk-islandsk kultursamarbeid til AiR og nettverksprosjektene er viktig
økonomisk bidrag, men også viktig for synliggjøring av vårt kunstmiljø
nasjonalt og internasjonalt.
Det kompetansesterke miljøet lokalisert i Tromsø gir formidling av
kunst i Troms en fordel, men er også en utfordring i forhold til å nå ut
med kunst av høy kvalitet til alle. Gjennom utsmykkingsprosjekter i fylket
og fylkeskommunes satsing på utvikling av kompetanse gjennom Rom for
Kultur prosjekt, ønsker vi å bidra til etablering av nye arenaer for visuell
kunst i Troms.

KUNSTNERNES VILKÅR
NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE NORD-NORGE
✎

Brith Hennie Halvorsen
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kunsthåndverker og regionleder

◆

Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge

Kunstnere er en viktig
ressurs for lokalsamfunnet
Med sin visuelle kompetanse ser kunstnere ofte muligheter der
andre ser begrensinger. Kunsthåndverkere tar vare på, viderefører
og eksperimenterer med tradisjoner og gammel kunnskap. I et
samfunn hvor håndverk blir mer og mer outsourcet, ser vi nå en
økt interesse for håndverket – særlig blant yngre generasjoner.
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) omfatter Nordland,
Troms og Finnmark og er en av syv regioner i Norske Kunsthåndverkere
(NK). Vi er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i
Norge og er partipolitisk uavhengig. Vår hovedrolle i landsdelen er å
utøve kunstpolitisk arbeid, synliggjøre kunsthåndverk og ivareta våre
medlemmers faglige, ideelle og økonomiske interesser i regionen. I 2015
feiret vi 40-årsjubileum i 2015, og vi har vokst fra tolv medlemmer i 1980
til å ha 50 medlemmer per dags dato.
Kunsthåndverkere er forankret i det materialbaserte og i ulike
håndverk, og arbeider med det man tradisjonelt forbinder med
kunsthåndverk til uttrykk som går over i billedkunstens verden. Det
krever gode og store arbeidslokaler. De fleste av oss er etablert som
enkeltpersons foretak og vi bor spredt. Arbeidsforholdene varierer fra å ha
verksted hjemme, leie lokaler, bygge egne atelier eller slå seg sammen og
dele lokaler med andre. Troms fylkeskultursenter i Tromsø er derfor i en
særstilling som det eneste fylkeskommunale atelierfellesskap og NordNorges største kunstnerfellesskap. Det kunne med fordel vært opprettet
flere slike verkstedsfelleskaper.
Synliggjøring og økonomi
Synliggjøring av kunsthåndverk og billedkunst er viktig for den kulturelle
identiteten både lokalt og regionalt. Flere unge møter kunst gjennom
den kulturelle skolesekken og får dermed en unik forståelse og innsikt i
denne delen av vårt samfunn. Det er viktig at de unge også får møte og
identifisere seg med lokal kunst og kunstnere i sine egne nærområder.
Vi kunsthåndverkere produserer ikke bare objekter for salg, men vi
produserer også opplevelser.
Kunsthåndverkerne er den av alle yrkesgrupper som tjener minst og
har et betydelig lavere inntektsnivå totalt sett, og derfor større behov for
andre inntekter.1 Ved siden av egen virksomhet er mange kunsthåndverkere
engasjert i deltids undervisning, både gjennom den offentlige skolen, kultur
skoler og den kulturelle skolesekken. Derfor er stipender og støtteordninger
svært viktig siden dette avhenger av at kunstnerne kan sette av tid til egen

kunstnerisk virksomhet og utvikling, for å opprettholde kvaliteten
på disse områdene. For en kunsthåndverker er det et stort økonomisk
løft og tidkrevende å produsere en separatutstilling.
Det finnes få profesjonelle visnings- og salgssteder for kunst og
kunsthåndverk i nord. De er ofte konsentrert i de større byene, det er
vanskelig å få utstillingsplass og det må søkes om produksjonsmidler
mange år i forveien. Dette gjør at kunstnerne selv finner alternative
lokaler for utstillinger, eller etablerer egne utsalgs- og utstillingssteder.
Regionale kunstnere må få de samme mulighetene for
å profilere seg utenfor regionen som de ressursene en bruker for
å få internasjonale kunstnere til regionen. NKNN har derfor med jevne
mellomrom i samarbeid med andre arrangert flere store utstillinger.
I 2016–2017 er vi igjen arrangør av en stor og spennende utstilling med
fokus på kunsthåndverk. NK temautstilling, I Craft, I Travel Light, er et
samarbeid mellom oss og Norske Kunsthåndverkere sentralt, Nordnorsk
kunstmuseum og kunstmuseene i Arkhangelsk og Murmansk med Sigrid
Høyforsslett Bjørbæk som prosjektleder.
Kunstpolitisk arbeid
Det kunstfaglige landskapet har forandret seg. Kanskje spesielt etter
at Kunstakademiet kom til Tromsø i 2007, som har bidratt til å gi kunst
en legitimitet på lik linje med annen høyere utdanning i Nord-Norge.
En viktig sak for oss og resten av kunstlivet er derfor utviklingen av
å sikre at alle kunstnere får utstillingshonorar. Den er også et av de seks
punktene nevnt i strategi for visuell kunst i Den nordnorske kulturavtalen
2014–2017 som de tre fylkene Finnmark, Nordland og Troms har forpliktet
seg gjennom. Å styrke kunsthåndverkernes økonomi er en prioritert
del av vårt kunstpolitiske arbeid. Dette gjelder både stipender, andre
støtteordninger og styrking av lokale salgs- og visningssteder, særlig
gjelder dette kunstforeninger.
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge har vokst sakte, men sikkert.
Det betyr at det er flere som ser muligheten til å etablere seg i nord,
og det er fantastisk. Det betyr nye impulser og mange utfordringer.
I et fremvoksende spennende kunstlandskap er verden i ferd med
å oppdage oss, og vi blir mer dratt inn i den.
1.

Kulturdepartementet «Rapport: Kunstens autonomi
og kunstens økonomi» (2015), side 26.
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kunsthistoriker og daglig leder

◆

Nordnorsk kunstnersenter

Noen nedslag i strukturen
Vi opplever gjerne kunst som et individuelt og personlig møte.
En verden avgrenset av det rommet som omgir kunstverket og deg
selv. Men det er noe mer i bakgrunnen. Jeg fikk for alvor øye på det
for rundt ti år siden, da jeg første gang ble ansatt som leder for en
kunstinstitusjon. Fylkeskommunale avtaler, stortingsmeldinger,
nordområdesatsing og bankstiftelser er en underliggende struktur
som danner forutsetningen for mye av den kunsten vi møter.
Kunstfeltet
Kunsten kan ses på som et spesialisert felt i samfunnet. Den er et fag
område med kunstnere, kunstnerorganisasjoner, museer og gallerier,
og fagfolk som kuratorer og ansatte ved museer. I dette feltet finnes det
ulike ideer om hva som er god og interessant kunst, kunstsyn med ulike
normer i konkurranse med hverandre. I forlengelsen av kunstfeltet drives
det kulturpolitikk, og i nærheten finnes penger og ressurser, som kan bli
tilgjengelige. For en aktør i dette feltet oppleves kunstsyn, kunstpolitikk
og økonomiske midler dels som gitte strukturer, dels som noe det er
mulig å påvirke.
Politisk styring i nord
Det er utvilsomt Kulturdepartementet og de tre nordnorske fylkene
som utøver mest politisk makt i regionen, samt Sametinget i Sapmi.
Departementet både gjennom å uforme den overordnede, nasjonale
kulturpolitikken og gjennom direkte finansiering av Nordnorsk
Kunstmuseum, Pikene på Broen og inntil nylig Nordnorsk Kunstnersenter
og LIAF-festivalen. De tre nordnorske fylkene samarbeider gjennom
det som kalles Den nordnorske kulturavtalen om å sammen finansiere
utvalgte kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen. Alle som mottar midler
anses å ha en rolle i hele Nord-Norge. Samarbeidsavtalen ble inngått for
første gang i 1991 og revideres hvert fjerde år.
Det seneste tiåret har vi sett mange planer og utredninger med
fokus på visuell kunst og Nord-Norge: Kulturdepartementet la i 2009
fram Mulighetenes landsdel – handlingsplan for kultursamarbeid i
Nordområdene. Fylkeskommunene kom i 2011 med «Strategi for visuell
kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020». I 2012 presenterte
Kulturdepartementet stortingsmeldingen «Visuell kunst», og samme
år også stortingsmeldingen «Kultur, inkludering og deltaking». Den
nordnorske kulturavtalen har holdt fram visuell kunst som prioritert
område. Her er det mye interessant lesning, sagt uten ironi.
Noen gjennomgang av alt som er foreslått og hva som faktisk er fulgt
opp i konkrete tiltak og budsjetter er det ikke rom for her. Men for NordNorge sin del merket vi oss at stortingsmeldingen «Visuell kunst» – den
hittil eneste stortingsmeldingen viet visuell kunst alene – viste til et behov
for å styrke kunstformidling i Nord-Norge spesielt.2
Fylkenes strategier
Fylkenes strategi har seks hovedområder, som blant annet inkluderer
å styrke formidlingsarenaer og turnéapparat, kompetanseheving og
faglige nettverk, internasjonalisering og stimulering av kunstnerisk
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næringsvirksomhet. De to tyngste punktene er opprettelsen av
et nordnorsk fond for kunstproduksjon og formidling og å innføre
utstillingshonorar til kunstnere. På de to siste områdene har det
foreløpig ikke materialisert seg noen resultater, men på andre, som
internasjonalisering, kompetanseheving og bygging av faglige nettverk
har fylkene initiert og koordinert blant annet et nettverksprogram kalt
Transfer North og residensnettverket High North A-i-R Network.
I forhold til punktet om styrking av formidlingsarenaer, så er det for
undertegnede en skuffelse at vi har bygget flere kulturhus det siste tiåret,
uten samtidig å få inn visningsrom for kunst. Eller at visningsrommene
gir begrensede muligheter, i forhold til hva for eksempel scenekunst har
fått. Det er sikkert ulike årsaker til at det har blitt slik, men det peker
på at billedkunsten har hatt – og har – lite oppmerksomhet og lite
gjennomslagskraft i forhold til andre kunstformer. Et mer slagkraftig
kunstfelt kombinert med kulturhusboomen kunne gitt en bedre
infrastruktur for utstillinger i Nord-Norge.
Et problemområde
Stortingsmeldinga «Visuell kunst» fra 2012 viste også til et strukturelt
problem på kunstområdet, som jeg kjenner godt, spesielt fra min tid i
Tromsø Kunstforening. Der møtte jeg en økonomi hvor driftstilskuddet
fra fylkeskommunen og kommunen rakk til faste utgifter, men etterlot
svært lite, knapt noe, til et utstillingsprogram. Følgen av dette var i at alt
programarbeid ble prosjektbasert, der hver utstilling var et eget prosjekt,
som vi måtte finne finansiering til. Dette er en situasjon som er vanlig
for mange mindre og mellomstore utstillingssteder i Norge. Og det er
en situasjon som belyser minst fire problematiske områder i norsk
kunstlivs strukturer.
Det første er at kunstnere – og institusjoner – har vent seg til at
kunstnere ikke får noe honorar for arbeid med en utstilling, men i stedet
selv bærer en stor del av ansvaret for å finansiere arbeidet. (Det skulle
være unødvendig å legge til at dette heller ikke er et godt utgangspunkt
for samarbeid.) Det andre er at denne situasjonen er en overvintring fra
tidligere tider, da det normale var at kunstneren laget salgbare objekter,
og kunne forvente å få kompensasjon for arbeidet gjennom salg fra
utstillingen. Dagens kunstneriske uttrykksformer – enten vi liker det eller
ikke – lar seg sjeldnere omsette i penger, og vi kan ikke håpe at dette
endrer seg gjennom en holdningsendring på kjøpersiden.
Det tredje er at nødvendigheten av å arbeide prosjektbasert og søke
penger fra andre kilder flytter et økonomisk problem til Norsk Kulturråds
økende søknadsbunker. Det fjerde er at utstillingsstedet får dårlig
forutsigbarhet, når det konstant lever med usikker finansiering.
Sett fra den som deler ut midler, gir denne måten å distribuere midler
på en stimulerende konkurranse der alle må være på hugget og hele tiden
strekke seg for å utvikle nye prosjekter. I det mindre bildet, sett inne fra et
utstillingssted med løpende program, er det åpenbart at stor avhengighet
av prosjektmidler på ingen måte gir mulighet til langtidsplanlegging.
Tilbake til stortingsmeldingen, som altså pekte på behovet
for produksjonsmidler og en generell styrking av «… støtte til flere

…. det er viktig
å sikre at Nord-Norge har
et levende og sterkt kunstliv,
at nordnorske kunstnere kan
være aktører på den globale
kunstscenen og at det
formidles kunst på internasjonalt nivå over hele
Nord-Norge.1

kunstforeninger, kunsthaller og kunstnersentra på et kvalitativt
grunnlag…».3 Fra kunstforeningens side fulgte vi opp dette politisk
i samarbeid med fire andre større kunstforeninger og kunsthaller
i Norge, og i løpet av 2014 og 2015 hadde alle i nettverket fått økt drift
støtte gjennom Kulturrådet. Et annet politisk initiativ som berørte disse
problemstillingene var regjeringens pilotordning for utstillingshonorar,
et toårig prøveprosjekt der Tromsø Kunstforening, Nordnorsk Kunst
museum og Nordnorsk Kunstnersenter deltar, som ble satt i gang i 2014.
Økonomi
Fylkene og Kulturdepartementet sammen med Kulturrådet og Sametinget
står for det viktigste økonomiske fundamentet i det nordnorske kunstlivet.
De fleste større institusjoner har driftstilskudd fra en eller flere av disse.
Norsk Kulturråd er også svært viktig gjennom sine tildelinger av
prosjektmidler fra en rekke ulike programmer – altså midler som ikke
går til løpende drift, men til tidsavgrensede prosjekter. Dette er midler
om kan søkes av personer uavhengig av tilknytning til institusjon, som
frilanskuratorer, kunstnergrupper, og så videre. Søknader til Kulturrådet
behandles av faglige utvalg for den enkelte kunstart eller område. Her
er det «armlengdes avstand»-prinsippet til politisk styring som gjelder,
og en rent kunstfaglig vurdering av prosjektet som ligger til grunn for
tildelingene. På den måten har tildelinger fra Kulturrådet også vært en
form for faglig anerkjennelse, hvis du har vært blant de omkring cirka
30 prosent av søkerne som mottar midler.
I løpet av de snart ti årene som har gått siden avviklingen av Nord
norsk Kulturråd – som var et slags regionens Kulturråd, har det vokst
frem andre regionale fond, som har blitt viktige for kulturlivet. Barentskult,
som støtter prosjekter med russiske samarbeidspartnere, hadde sin første
runde med utlysninger i 2008. Fondet kan gi betydelige beløp, og har
muliggjort prosjekter som ellers neppe kunne ville blitt realisert.
Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse hadde sin første
utdeling i 2012, men har allerede delt ut betydelig midler. Stiftelsen kan
støtte andre typer tiltak enn Kulturrådet normalt gjør, og bidrar slik til
bedre finansieringsmuligheter på flere måter. At vi har fått to slike fond,
som er forbeholdt aktivitet i landsdelen, er bokstavelig talt av stor verdi
for kunstlivet her i nord.
Aktører
La oss avslutningsvis snu perspektivet mot aktørene i regionen.
De som lager prosjekter og formidler kunst. Ser vi på Den nordnorske

kulturavtalen gir det et visst inntrykk av stabilitet. Alle aktørene som
i dag inngår i denne var godt etablerte og virksomme for ti år siden, også
de som ikke allerede da var en del av avtalen. Flytter vi blikket utenfor, ser
vi flere nye aktører og initiativer. Blant andre de kunstnerdrevne andre
de kunstnerdrevne visningsstedene Small Projects og Kurant i Tromsø,
samt frittstående og ambisiøse prosjekter som Dark Ecology i Finnmark og
SALT i Nordland og den private kunsthallen Kaviar Factory i Henningsvær.
Alle sammen er aktører jeg tror vi kan si har bidratt til å utvide kunst
feltet i nord, på svært ulike vis. Vi ser også flere mindre festivaler og
arrangementer og mye aktivitet på kunstnerresidensområdet.
Jeg tror ikke det stopper med dette, men at vi skal forvente enda
flere, mer og mindre flyktige initiativer kommer på kunstfeltet framover.
Det er i tråd med en internasjonal tendens, der kunstlivet i mange
regioner har gått gjennom en vitalisering. Årsaken er sammensatt, men
det går an å peke på at det er flere aktører i kunstfeltet – kunstnere,
kuratorer og produsenter – enn tidligere. Aktører med kompetanse
og lyst til å lage prosjekter, som ser etter muligheter. Samtidig har økt
mobilitet og elektronisk kommunikasjon fjernet praktiske avstander.
I vår region kommer i tillegg en allmenn interesse for nordlige og
arktiske tema, og i år har Office for Contemporary Art Norway (OCA)
etablert et Tromsø-kontor og startet prosjektet «Thinking at the Edge of
the World», som vil bidra til økt interesse fra internasjonale kunstmiljø.
Strukturene legger også til rette: Kulturrådet og regionale fond
gir rom for en slik utvikling. Muligheten til å finansiere frie, ikke
kommersielle prosjekter er gode i Norge sammenlignet med de fleste
andre land. Kunstner residensene er kanskje fortroppen, som leder an
for andre prosjekter.
Nye initiativ som kommer utenifra er nødvendigvis ikke knyttet til
etablerte strukturer og tradisjoner i regionen. Det kan være forfriskende,
men byr også på utfordringer hvis gammelt og nytt skal fungere sammen.
Det vil øke presset på ressursene. Det vil tømme enkelte temaer, sjangere
og kunstneriske grep for innhold gjennom å trøtte dem ut. Men det vil
også gi mer kunst og trekke en masse interessante mennesker hit. Vi har
sett noe, men det vil bli mer.
fotnoter
1.
Fra «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020».
Strategien ble vedtatt av fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark i juni 2011
som et tillegg til Den Nordnorske kulturavtalen 2010–2013.
2. Meld. St. 23: «Visuell kunst, 2011–2012», side 62.
3. Meld. St. 23: «Visuell kunst, 2011–2012», side 62.
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ARTIST-IN-RESIDENCE
AIR-PROGRAMMER I NORD-NORGE
✎ Martin Palmer ◆ frilans kunstskribent, kurator og produsent
Ekaterina Golubina ◆ Pikene pa Broen/Maria Kotlyachkova ◆ Katerina Mistal

Ekaterina Golubina holder workshop
med lokalbefolkningen i Vadsø.
Foto: Ekaterina Golubina

Økt kunstnerutveksling i nord
Artist-in-Residence-programmer, eller gjestekunstnerordninger,
er en infrastruktur som gjør det mulig for kunstnere og andre i
kreative yrker å ha korte eller lengre arbeidsopphold andre steder
enn der de har sitt daglige virke. Ordningene er i dag svært populære
og finnes over store deler av verden – ikke minst har en rekke
populære programmer blitt opprettet i Nord-Norge. Hvilken effekt
har det på det lokale kunstlivet og det øvrige lokalsamfunnet?
Vi har snakket med noen av aktørene.
Det etterhvert omfattende nettverket med residensaktører i Nord-Norge
organiseres i dag av High North A-i-R ved Troms fylkeskultursenter.
Prosjektet ble opprettet i 2012, og er en nettverksmodell som jobber for
å skape produktive samarbeid mellom organisasjoner og kunstnere som
driver slike ordninger i nordområdene.
– Det er viktig for oss at de involverte opplever at det er de som
utgjør High North-nettverket, forteller Jasmina Bosnjak. Hun er selv
kunstner, og jobber nå som prosjektleder for High North A-i-R.
– Vår oppgave er å tilrettelegge for at nordnorske aktører og andre
i nordområdene finner hverandre. Dette gjør vi blant annet ved å formidle
direkte kontakt, men også ved å arrangere seminarer hvor vi tilbyr
faglig innhold og kunstneriske programmer, som ikke minst skaper en
møteplass hvor de som jobber med dette får mulighet til å møtes og
prate sammen.
Nettverket inkluderer et bredt spekter av aktører, forteller Bosnjak.
Det finnes ikke én type residensordning, men mange ulike tilnærminger
med flytende overganger. Det er ikke store nok særmiljø til å ha
spesialiserte nettverksgrupper i nord. Derfor er det naturlig at High
North A-i-R inkluderer alt fra fylkeskommunale gjesteatelierer til
kunstnerdrevne visningsrom og kunsthaller.
Enkelte nye og midlertidige prosjekter har allikevel vokst ut fra
erfaringene som har blitt gjort under arbeidet med High North A-i-R.
I 2015 ble for eksempel Transfer North etablert, et «kunnskapsutvekslings
program« for kuratorer, produsenter og koordinatorer i det nordeuropeiske
samtidskunstfeltet, med særlig fokus på de øvre nordlige regionene.
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Ekaterina Golubina og Margrethe
Iren Pettersens kunstinstallasjon,
Activating Narratives – Stories of time
and space, under Varangerfestivalen
2016. Blant annet bestående av
en kilometer lang rosa strikk,
som strekker seg i kryss og tvers
over plassen utenfor det
gamle posthuset.
Foto: Ekaterina Golubina

– Det finnes mange ordninger for kunstnere nå, men vi innså at det
også er behov for at de som jobber i kunstinstitusjonene skal bli bedre
kjent med hverandre, forklarer Bosnjak. Vi ønsket derfor å tilrettelegge
for at disse kan ha korte opphold hos hverandre for å møtes, og å bli
kjent med de ulike kontekstene og lokalene kollegaene jobber innenfor.
Transfer North er et ungt prosjekt, men prosjektlederen forventer
den samme internasjonale interessen som det øvrige High North
A-i-R-prosjektet har opplevd.
– Det er stor interesse for Nord-Norge nå, ikke bare på grunn av
den vakre naturen vår, men fordi det er her det skjer. Etableringen av
OCA – Office for Contemporary Art Norway i Tromsø bekrefter på mange
måter det samme. Vi ser også at mange av kunstnerne som kommer
hit er samfunnsengasjerte, opptatt av klimaspørsmål eller interessert
i urfolktematikk. Flere av de ønsker først og fremst å drive relevant
forskning for perioden vi er inne i nå snarere enn å male landskaps
malerier, så det er en spennende tid for gjestekunstnerordninger
i Nord-Norge, avslutter hun.
Grenselandet
Et av programmene som fokuserer på politiske spørsmål er BAR
International. Programmet, som ble opprettet i 2008, omhandler
kunstnerisk arbeid i Barentsregionen, og drives av Pikene på Broen,
et selskap etablert i 1996 av en gruppe kunstkuratorer og produsenter
basert i Kirkenes.
– Prosjektet ble opprettet for å tilrettelegge for kunstproduksjon
her i grenselandet, forteller kunstnerisk leder i Pikene på broen Luba
Kuzovnikova. Vi ønsker å introdusere kunstnere til Barentsregionen,
gi dem mulighet å oppleve områdets ånd og de lokale problemstillingene
her, og for å sørge for at de får informasjon direkte fra personer med lokal
kunnskap og kompetanse.
BAR International har bidratt til kulturell vitalitet i området,
og dermed til å sette regionen på samtidskunstkartet ved at deres
mange gjestekunstnere tar med seg lokale erfaringer videre, og viser
kunstverk som produseres under oppholdene her andre steder i verden.

◆◆ Artist-in-Residence (AIR) er en fellesbetegnelse på ulike ordninger
som tilrettelegger for at kunstnere og andre yrkesgrupper med
tilknytning til kunstverdenen kan ha midlertidige arbeidsopphold
andre steder enn der de har sitt daglige virke.
◆◆ Det finnes i dag et betydelig antall residenstilbud i de tre nordlige
fylkeskommunene, fra kunstnerdrevne initiativer i små øysamfunn
til fylkeskommunale prosjekter i Barentsregionen. Programmene
har ulike profiler, tilknytninger og omfang, men de fleste er løst
organisert i nettverket High North A-i-R, som har kontor i
Troms Fylkeskommune.

Katerina Mistal,
Mapping Lofoten, 2015,
fra serien Mapping Europe.
Kunstkvarteret i Lofoten.
Foto: Katerina Mistal

◆◆ En felles fylkeskommunal strategiplan for visuell kunst i
Nord-Norge ble vedtatt i 2011 hvor det blant annet vektlegges
at fagmiljøer og internasjonal kunstnerutveksling skal styrkes
frem mot 2020 ved å sette fokus på slike programmer.
◆◆ Nordnorske gjestekunstnerordninger er svært populære,
og flere opplever stor interesse fra internasjonale søkere.

Nadya Gorokhova utforsker akkustiske
omgivelser under sitt opphold i BAR
International. I Kirkens kombinerte
Nadya opptak av sin cello med lokale
fotballkamper som skal resultere i en ny
lydinstallasjon til Barents Spektakel 2017.
Foto: Pikene på Broen/
Maria Kotlyachkova

Det St. Petersburg-baserte kunstnerkollektivet Sever7 turnerte Sør-Varanger og utforsket
konseptet om lokal mat og uformelle møteplasser iløpet av sitt opphold under BAR
International. Alexander Tsikarishvili (RU), Anna Andrzhievskaya (RU), Piotr Diakov (RU),
Nestor Kharchenko (RU) and Nestor Engelke (RU).
Foto: Pikene på Broen/Maria Kotlyachkova

– Vi opplever at programmet motiverer, utfordrer og beriker
både det lokale kunstlivet og det øvrige lokalsamfunnet, fortsetter
Kuzovnikova. Under oppholdene tilrettelegger vi for kunstnerisk forskning
og produksjon. Dette skjer der prosjektet hører hjemme, enten det er
i Pasvikdalen på grenseelva, på vidda, eller langs gater og garasjeområder
i Nikel eller Murmansk. Alt dette er avhengig av et stort nettverk av lokale
og regionale samarbeidspartnere, og vi opplever stort engasjement fra de
som bor her, som også gjerne involveres i produksjonsfasen.
BAR International har besøk av mellom tretti og femti gjeste
kunstnere i året. Ikke bare kunstnere i tradisjonell forstand, men også
mennesker som jobber med litteratur, poesi, film og arkitektur, i tillegg
til kuratorer og forskere.
– Vi tilrettelegger for at folk skal kunne samarbeide på
tvers av landegrenser og fagdisipliner. Prosjektet er i seg selv en
grenseoverskridende møteplass. Det er stor interesse for gjesteopphold
hos oss, både fra unge, eksperimenterende kunstnere så vel som
velrenommerte, godt etablerte aktører – så vi har all grunn til
å fortsette med det vi gjør, forklarer Kuzovnikova.
Lofoten
I Kunstkvarteret i Lofoten er erfaringen den samme. Etter å ha startet
et residensprogram i 2012 opplever stedet en betraktelig internasjonal

interesse, og tar nå årlig imot tolv til femten gjestekunstnere
fra hele verden.
– Vårt prosjekt er en solskinnshistorie når det gjelder offentlig
samarbeid, forteller Vebjørg Hagene Thoe. Hun er selv kunstner
med atelier i Kunstkvarteret, og sitter i dag i deres kunstneriske utvalg.
Hun forteller at fylkeskommunenes felles plan for visuell kunst
nylig hadde blitt publisert, og inneholdt en fremhevet satsning på
gjestekunstnerordninger. Så da Kunstkvarteret la frem sin interesse
for å få i gang en slik ordning opplevde de at den kommunale velviljen
allerede var på plass.
– Den positive effekten på kunstmiljøet og publikum har vært veldig
stor, både ved at huset er i kontinuerlig bruk og at det stadig produseres
ny kunst, og på grunn av samarbeid med lokale gallerier og skoler. Hvert
år får skolelevene i regionen glede av våre gjestekunstnere ved at vi blant
annet kobler prosjekter opp til Den kulturelle skolesekken. Kunst og
filmfagskolen i Kabelvåg får også invitasjoner når vi har kunstnere som
kan være interessante for deres elever, forklarer Hagene Thoe.
– Virksomheten er altså større og har flere positive ringvirkninger
enn økonomien skulle tilsi, påpeker hun. Både kommunen og fylket får
veldig mye tilbake fra disse programmene, både lokalt og i forhold til
internasjonal interesse for stedet. Mens High North A-i-R har bidratt
til gode samarbeid, så skulle vi fremdeles fått til en ordning hvor vi
▶
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◀
kan lønne personer som jobber med dette. Den daglige driften av
gjestekunstnerordningen vår er et kontinuerlig arbeid som i stor
grad drives på dugnad, mens det gir så mye tilbake til kommunen.
Programmet fortjener en større plass på kulturbudsjettet.
Kutt
Men alt er ikke rosenrødt. I møtet til Fylkestinget i Finnmark i
desember 2015 fremmet Ap, SV og KrF benkeforslag om å avvikle
drift av gjesteatelier i Vadsø for å bringe inn mulige besparelser.
Hovedutvalget for kultur og samferdsel svarte i februar i år med å vedta
at fylkeskommunens tilskuddsordning til profesjonell kunst legges ned,
mens 50 000 kroner ønskes kuttet i driftsmidlene til gjesteatelieret.
Dette til tross for at finansiering av visuelle kunstprosjekter og styrking
av fagmiljøer ved hjelp av internasjonale kunstnerutvekslinger trekkes
frem som satsningsområder i «Den nordnorske kulturavtalen 2014–
2017» og i fylkeskommunenes strategiplan for visuell kunst.
Leder av Vadsø kunstforening, Monica Milch Gebhardt, er sterkt
uenig i vedtaket. Hun fremhever at gjesteatelieret i Vadsø sørger for
tilstrømming av kunstnere til Finnmark, og videre til at ordningen er
med å tilrettelegge for de unike samarbeidene i Barentsregionen. Hun
mener de besøkende kunstnerne bringer med seg nye perspektiver,
og fungerer som gode markedsførere for folk, tradisjon, kultur og
natur i regionen. Hun er derfor bekymret for hva som skjer når ikke
fylkeskommunen og eller kommunen vil bidra?
Den russiske kunstneren Ekaterina Golubina har nettopp avsluttet
sitt opphold hos Vadsø gjesteatelier sammen med Margrethe Iren
Pettersen, hvor de to forbereder et stedsspesifikt utendørs kunstverk
som skal vises under Varangerfestivalen i midten av august.
– Gjestekunstneroppholdet i Vadsø har gitt meg anledning til å
gjennomføre mitt nødvendige forarbeid til det kommende verket på
Varangerfestivalen, forteller hun. Jeg har fått anledning til å utforske
byen og dens historie, og til å prate med innbyggerne her.
Ikke minst har oppholdet i gjesteatelieret tilrettelagt for at
Golubina fikk anledning til å møte arrangørene og den andre
festivalkunstneren, slik at de to kunne jobbe tett sammen og å ha
en god dialog mens de utviklet kunstverket.
– Jeg hører at mange flytter fra de nordlige byene, fortsetter
hun. Artist-in-Residence-programmene bringer inn nye impulser
til en fantastisk region, og kan bringe folk sammen på nye måter.
Gjestekunstnerordningene i nord synes jeg er et kjempeviktig initiativ
både for kunsten og lokalsamfunnene, og må ikke avvikles.
Fremtiden?
Det er liten tvil om at Artist-in-Residence-programmene bringer mye
positivt med seg til stedene de blir etablert – både sosialt, kunstfaglig
og politisk. Fylkeskommunene har siden 2011 i stor grad fulgt opp
målsettingen i strategiplanen, og imøtekommer stadig aktører som
ønsker å etablere nye tilbud. Vi må anta at de forstår verdiskapningen
som disse initiativene bidrar til.
Det er allikevel tankevekkende at det opprettes nye ordninger i et
landskap hvor etablerte aktører allerede trekker frem dugnadsarbeid
og få økonomiske ressurser som et stort problem. Samtidig som de
tre fylkeskommunene ser gode besparelser i å utføre alvorlige kutt av
tilskudd til kunstfeltet og gjestekunstnerordningen.
I midlertid ser det ut til at utvekslingsprogram og gjestekunstner
ordninger har fått et godt festepunkt i landsdelen, og i Nord-Norge
har markert seg som et stadig mer populært reisemål for
internasjonale kunstnere.
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SIGFRID HERNES, «EIN ANNAN VEG»,
JUBILEUMSUTSTILLING
KULTURBADETS KUNSTGALLERI,
08. OKTOBER–18. NOVEMBER 2016
✎ Ina Otzko ◆ styreleder
© Sigfrid Hernes

◆

Alstadhaug Kunstforening

Alstahaug
kunstforening 40 år
Alstahaug kunstforening feirer i år sitt 40 års jubileum og har
invitert kunstneren Sigfrid Hernes til å være jubileumskunstner.
I høst skal utstillingen Ein annan veg vise animasjon og nye
tegninger i Kulturbadets kunstgalleri.
I 1975 kom det to kunstnere flyttende fra Leknes til Sandnessjøen.
De ble vel tatt imot av en liten gruppe kunstinteresserte i kommunen
og i 1976 stiftet gruppen Alstahaug Kunstforening. Ønsket var å kunne
vise medlemmenes egen kunst, og å presentere kunstutstillinger av
andre kunstnere i Sandnessjøen. Første utstilling ble holdt i biblioteket
ved Sandnessjøen ungdomsskole. Etter dette ble mange ulike ledige
lokaler i byen tatt i bruk. De fleste lokalene bød på store utfordringer,
men kunstforeningen har likevel presentere Nordnorsken og vandre
utstillinger fra Nasjonalmuseet og SKINN opp gjennom årene, samt
faste sommerutstillinger på brygga på Alstahaug. Hvert annet år
arrangerte Kunstforeningen utstillingene under Petter Dass-dagene.
Ti gode år i fast lokale
I år 2000 inngikk Kunstforeningen en avtale med Alstahaug kommune
om å bruke Sorenskrivergården som fast utstillingslokale. Oppussing
og innkjøp av lys- og utstillingsutstyr var Kunstforeningens ansvar og
ble utført på dugnad. Endelig ble det stor aktivitet i kunstforeningen,
med åtte til ti utstillinger i året som omfattet egenproduserte
utstillinger, separatutstillinger og vandreutstillinger med formidling
til skoleelever og etter hvert gjennom Den kulturelle skolesekken.
I 2010 ble dessverre avtalen med kommunen om bruk av
Sorenskrivergården sagt opp. Kunstforeningen har etter dette
bare hatt skiftende aktivitet og lokaler. I 2015 inngikk vi et midlertidig
samarbeid med Hotell Scandic Syv Søstre for å gjenopprette
foreningens utstillingsaktivitet.
Spennende tider i møte
Alstahaug Kunstforening er i dag fremdeles uten faste lokaler, men
går nå spennende tider i møte. Kunstforeningen skal samarbeide
med Kulturbadet delta i pilotprosjektet til Se Kunst i Nord-Norge som
fokuserer på kompetanseutvikling og formidling.

«CURATING THE NORTH», THE ARCTIC CULTURE LAB
SEMINAR 18.–20. NOVEMBER 2016, NORDKYN
✎ Andreas Hoffmann ◆ kurator ◆ The Arctic Culture Lab
Arctic Culture Lab ◆ Monica M. Gebhardt

Tverrfaglig
plattform for kystkultur
The Arctic Culture Lab er en ny tverrfaglig plattform for kunstnerisk
utforskning og det nordligste residens-programmet ytterst på det
europeiske fastlandet. Nordkyn på Nordkinnhalvøya befinner seg på
taket av Barentsregionen, og er bokstavelig talt plassert i et geografisk
område midt imellom øst og vest (Kinarodden) som fortsatt avslører
sin sterke historie.
Her – midt i hjertet av Sápmi – har sjøen i hundrevis av år ledet til
risikabel samhandling mellom øst og vest, og ført til at en helt unik
kystkultur har utviklet seg. Handelen medførte også til utveksling av
kulturell gods og språkelementer. Kystkulturen er et fenomen i konstant
forandring. Det er umulig å definere noen tradisjonell, «ekte» form av
kystkultur. I dette ligger et enormt potensial for kunstnerisk refleksjon,
siden kunstnere er representanter for en estetisk praksis som hele tiden
utvikler seg, og viser en bredere forståelse for forandringens positive
og negative sider.
I dette forbløffende kontrastfylte området streber Arctic Culture
Lab etter å bli en tverrfaglig plattform som responderer på den økende
kunstneriske interessen for å utforske Nordområdene. ACL skal forene
kunstnere, kuratorer, geopolitiske eksperter og produsenter, og inviterer
disse til å ta utgangspunkt i sårbarheten av den nordlige kystkulturen.
Veien er kort fra den historiske tradisjonelle kulturen, som er
helt utmerket dokumentert av det lokale museum, og til dagens
utfordringer i Arktis som global oppvarming, industrialisering og kamp
om territorium. Vi vil legge til rette for en tenketank og invitere til unike
kunstproduksjoner som reflekterer over arktiske temaer gjennom besøk,
utvekslingsprogram og utstillingsprosjekter.
Ulike residensprogrammer
Fra og med 2016 til 2018 skal ACL drive to residensprogrammer:
Baltno inviterer kunstnere fra de baltiske og nordiske landene til lengre
samarbeidsperioder fra to til tre måneder, og er støttet av Nordic
Culture Point. Residensprogrammet Driftwood skal oppfordre til
refleksjon over de tusen år gamle kulturelle utvekslingsruter langs den
nord-europeiske kystlinjen. Driftwood tar utgangspunkt i det faktum
at havet har egne transportveier basert på verdens havstrømmer som

Foto: Monica M. Gebhardt

gjør at drivved reiser over ekstremt lange avstander innenfor et enormt
tidsspenn. Disse naturlige transportveier presenterer de eldste formene
for kulturoverføring. Avgjørende for kunstnere er ferdighet å finne og lese
betydningen av ukjente gjenstander.
Å kuratere nord fra nord
Kunst trenger djupgående tankeprosesser og akademisk refleksjon.
Derfor inviterer Arctic Culture Lab til «Curating the North» – en serie
med tenketanker – som skal bidra til nytenkning og inspirasjon for
kunstnere og kuratorer. «Curating the North» responderer på den økende
kunstneriske interessen for de nordområdene fra kunstnere og kuratorer,
som for det meste kommer fra den sørlige delen av Europa og oppdager
rikdommen i Nord som en eksotisk inspirasjonskilde. Ofte returnerer disse
kunstnere og kuratorer hjem med en følelse av å ha vært en oppdagelses
reisende, uten å innse at det de oppdaget allerede er erfart og bearbeidet
av sine tidligere kolleger for ikke lenge siden.
Vi mangler en felles plattform som tilbyr oversikt over kunstprosjekter
som er allerede er gjennomført – og en plattform for utveksling av
erfaringer. Samtidig er mange av disse oppdagelser ikke særlig spesielle
for de som allerede bor i Nord – sjelden blir kunstnerne i regionen invitert
til å ta del av denne «letingen».
Hvordan inkludere lokale kunstneres rotfasthet og tilnærminger?
Hvordan kan nordisk kunst og kultur bli kuratert ut i fra et nordlig –
og ikke et sørlig – perspektiv slik at man unngår et kolonialistisk syn på
den nordlige kunstscenen? «Curating the North» inviterer kunstnere og
kuratorer fra nord og sør for å diskutere slike påtrengende spørsmål,
og til å utveksle kunnskap og erfaring. Arrangementet er åpent for
alle. Ved å involvere lokale kunnskapsbærere er det ønskelig å fremme
nye tilnærmingsmåter og innovative konsepter som kan forbedre
publikumsutvikling i periferien. Slik at kulturarbeidere kan bli bedre rustet
til å møte utfordringene som eksisterer mellom lokalsamfunnets
forventninger og det å presentere kunstneriske høykvalitetskonsept.
Første del av «Curating the North» vil ha fokus på kystkulturens filosofi
og skjer i begynnelsen av mørketiden den 18. og 20. november.
www.arcticculturelab.no
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«MITT LANDSKAP»
BODØ KUNSTFORENING, BODØ DOMKIRKE, STORMEN BIBLIOTEK
08. SEPTEMBER–13. NOVEMBER 2016
✎ Elise Cosme Hoedemakers ◆ Produsent/kurator ◆ Se Kunst i Nord-Norge
Josephine Yvonne Jenssen ◆ © Olav Christopher Jenssen

◆◆ Utstillingen Mitt Landskap markerer 40-årsjubileet
til Se Kunst i Nord-Norge.
◆◆ Utstillingen sentrerer seg rundt den nordnorske
kunstneren Gunnar Tollefsen (født 1933,
Vesterålen), og en yngre generasjon norske
samtidskunstnere som inviteres inn i dialog
med Tollefsens kunstnerskap.
◆◆ Tematisk speiler utstillingen endringene
i kunstsynet de siste 40 årene.

over
Olav Christopher Jenssen,
The Accordion Painting No.02, 2016,
olje på lerret, 28 x 35 cm.
foto: © Olav
Christopher Jenssen

◆◆ Mitt Landskap vises på tre steder i Bodø sentrum.
I Bodø Kunstforening: Siri Austeen (født 1961),
HC Gilje (født 1969) og Edvine Larssen (født 1977).
I Stormen bibliotek: Johanne Hestvold (født 1988),
Olav Christopher Jenssen (født 1954) og Vemund
Thoe (født 1980). Linn Halvorsrød (født 1980) stiller
ut i Klokketårnet ved Bodø Domkirke. Gunnar
Tollefsen er representert på alle visningsstedene.

til venstre
Olav Christopher Jenssen
i arbeid med serien
The Accordion Paintings.
foto: Josephine Yvonne Jenssen

Kunstnerskapte landskap
Tittelen Mitt Landskap retter lyset mot landskapsbegrepet i den
vide forstand og rommer flere lag med betydninger: natur- og
kulturlandskapet som omgir oss, det indre landskapet i psykisk
forstand, det fysikalske, anatomiske landskap, og det digitale,
audiovisuelle landskap. Enkeltvis og samlet danner disse ulike
landskapsforståelsene rammen for vår eksistens med stor
innvirkning på vår hverdagsopplevelse, livskvalitet og trivsel.
I utstillingen møter publikum det kunstnerskapte landskapet gjennom
ulike media og materialer. Et landskap som er skildret ut ifra kunstnernes
egen fortolkningsramme, i møte med Gunnar Tollefsens arbeid og virke
på Nøss i Andøya, og i møte med det nordnorske naturlandskapet i
Vesterålen. Tollefsen arbeider med abstrakte malerier, tegning, relieffer
og skulpturer i tre. Grunnstemningen i hans kunstverk er preget av
naturomgivelsene i Vesterålen med abstraherte referanser til havet,
skogen, myr, og bebyggelse.
Olav Christoffer Jenssen representerer den neste generasjonen av
kunstnere som etter Tollefsen utforsker det abstrakte maleriet. Gjennom
flere tiår har Jenssen utfordret billedflatens potensial der formspråket
veksler mellom ekspressive, abstrakte eller non-figurative uttrykk. Født i
Sortland er han familiær med naturbildet i Vesterålen og de geologiske og
meteorologiske forhold som Tollefsen fremstiller i abstraherte fasonger.
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Jenssen bidrar i Mitt Landskap med en serie malerier i mindre format
der inspirasjonsgrunnlaget trekkes fra Tollefsens virke generelt.
Hans komposisjoner er ladet med naturstemninger og bærer parafraser
til fjellkonturer, grønnpartier eller organiske vekster. Det som spesielt har
resonnert med kunstneren er den særegne måten Tollefsen har tatt med
seg de europeiske, sen-modernistiske impulser tilbake til Andøya og har
vedvart å arbeide innenfor en internasjonal tradisjon, men med lokale
kilder. En slik påståelighet gjør Tollefsens kunstnerskap unik i nordnorsk
sammenheng.
Fra Tollefsens senmodernistiske uttrykk, til Jenssens rendyrkning av
lerretet, og samtidens multimediale kunstuttrykk dekker Mitt Landskap
et kunsthistorisk spenn på 40 år. Den bygger på dialog mellom ulike
kunstnerskap og sjangre, og fremmer dialog mellom publikum og verket.
Gjennom utstillingen vil det kunstnerskapte landskapet i kollisjon med
betrakterens anspore til refleksjon over egne landskapsopplevelser og det
særegne som utgjør mitt landskap, ditt landskap og det vi skaper kollektiv,
i felleskap: Vårt Landskap.
For innsikt i de ulike bidragene fra de andre kunstnerne,
se «Formal utforskning av natur» skrevet av Amalie Marie Selvik
i SeKunstMagasin #01, 2016.

BODØ BIENNALE KUNSTFESTIVAL
08.–11. SEPTEMBER 2016

Kraftløft for
kunstopplevelser

Noen
høydepunkter
fra programmet

Bodø Biennale arrangeres for første gang 08.–11. september
med hensikt å løfte det visuelle kunstfeltet og dansekunstfeltet
i Bodø. I fire dager kan du oppleve ulike kunstuttrykk i sentrum
av Bodø. Se Kunst i Nord-Norge og Bodø Arena for Dansekunst
(BareDans) er initiativtakere og arrangør. Programmet består av
danseforestillinger, kunstutstillinger, seminar, foredrag, debatt,
nettverksmøter og workshops.

Mer informasjon og fullstendig program:
sekunst.no
www.facebook.com/bodobiennale

TORSDAG 08. SEPTEMBER

LØRDAG 10. SEPTEMBER

Kl. 18:15–20:00
Offisiell åpning av Bodø Biennale:
Åpning av hovedutstilling Mitt Landskap med kunstnermøte
med Olav Christopher Jenssen.
Kunstvandring i Bodø sentrum via 3 visningssteder med innslag av
dansekunst underveis og forestillingen Ved siden av før, rett over etter*
vises i domkirkeparken.
*Av og med dansekunstnerTanja Andreeva
og lydkunstner Linn Halvorsrød

Kl. 11:30–13:30
Kunstdebatt | Dag Solhjell, fagpanel og moderator Anki Gerhardsen
Kraftløft for kunstopplevelser: Hva er premissene for å løfte kunstscenen
i fylkeshovedstaden Bodø og skape ringvirkninger regionalt og nasjonalt?

FREDAG 09. SEPTEMBER
Kl. 13:30–16:00
Seminar: Dette er Kunst
Et seminar med tematisk utgangspunkt i nordnorsk kunsthistorie,
kunstutstillinger, og publikums møte med kunst. Foreleser Gunnar
Danbolt gir oss et innblikk i nordnorsk kunsthistorie og foreleser
Dag Solhjell reiser spørsmål om omvisninger på kunstutstillinger
er til hjelp for publikum, eller om de svekker utviklingen av publikums
evne til å bruke utstillingene på egne premisser.
Kl. 15:00–17:00
Borrowed Landscape Bodø | Fieldworks
Koreografi/konsept: Heine Avdal og Yukiko (NO/Jp)
Kl. 16:30–17:30
Kunstnersamtale | Edvine Larssen og Siri Austeen
«Det abstrakte landskap – senmodernisme i dialog med samtiden».
Kunstnersamtalen ledes av Ellen Sæthre-McGuirk.

Kl. 15:00–16:30
Workshop for alle | lyd og bevegelse
Med Laura Marie Rueslåtten og Marianne Kjærsund
fra forestillingen ME TOO.
Kl. 15:00–16:45
Kritisk punkt | Anki Gerhardsen
«Hvem bestemmer at ditt indre landskap er en sykdom?»
Kritisk punkt er en ny arena for å formidle kunstens ytringer
og tar utgangspunkt i forestillingen Restlessness is me
av og med Ingvild Aarseth.
Kl. 18:00–20:00
We Are Here Together | Carte Blanche
Fremfører stykkene Gjallarhorn og The Who of Things.
Kunstnersamtale etterfølger forestillingene.
Koreografer: Mia Habib (NO) og Marcelo Evelin (BS)

SØNDAG 11. SEPTEMBER
Kl. 17:00
ME TOO | Helgebostad/Rueslåtten
Kunstnersamtale etterfølger forestillingen.
Koreografi: Kristin Helgebostad (NO)
Komponist: Laura Marie Rueslåtten (NO)

Kl. 19.00
Søstre 11 år etter | Haugen Produksjoner
Kunstnerisk samtale følger.
Koreografi: Liv Anne og Anne Kathrine Haugen

#02/03

◆

september 2016 31

GATEKUNST
BODØ OG SANDNESSJØEN
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Ina Otzko ◆ Amalie Marie Selvik

Millo, Insomnia, 2016, UpNorth,
Tjærandsengården, Storgata 30, Bodø.
FOTO: Amalie Marie Selvik

David De La Mano, Malstrøm, 2016,
UpNorth, Soløygården, Moloveien 20, Bodø.
FOTO: Amalie Marie Selvik

Animalito, A kiss between cultures,
2016, UpNorth, Sandgata 6, Bodø.
FOTO: Amalie Marie Selvik

Rustam Qbic, After School, 2016, detalj,
UpNorth, Kongensgate 20, Bodø.
FOTO: Amalie Marie Selvik

Kunst på
store betongvegger
ArtBase Helgeland 66°N og UpNorth Festival startet i fjor hvert
sitt gatekunstprosjekt. I Sandnessjøen gjennomførte ArtBase
Helgeland et barentssamarbeid der to russiske kunstnere satte
farge på de grå, kjedelige byggene på kaia rundt Kulturbadet.
UpNorth Festival inviterte gatekunstnere til Sulitjelma der nedlagte
industribygg ble lerreter for store veggmalerier. I mai og juli har
de to aktørene igjen engasjert verdenskjente kunstnere til å friske
opp tomme betongvegger.
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Graffitikunst i verdensklasse i Bodø
UpNorth er en kunstfestival for urban kunst. Målet til festivalen er
å presentere kunst for publikum ute i det offentlige rom. Initiativtakere
er gatekunstneren Stein og Trond Solstad. I år ble festivalen gjennomført
i Bodø i anledning byens 200-årsjubileum. Syv kunstnere fra Italia, Spania,
Argentina, Belgia, Russland og Norge ble invitert til å dekorere utvalgte
vegger i Bodø sentrum. I løpet av en knapp uke har kunstnerne, Millo,
David De La Mano, Animalito, Dzia, Rustam Qbic, Atle Østrem og
SinnSykshit, sine store og små veggmalerier satt ny farge på byen.
UpNorth Festival fikk i år som i fjor stor publikumsrespons.

Foto: Bård Anders Langø

De blå portrettene til Leticia ManDragora
i Sandnessjøen er inspirert av en lokal jente
fra byen og en jente fra Napoli. De blå
ansiktene representerer himmel og hav, og
er en farge som er brukt i mange kulturer for
å framstille gudinner, det feminine og evige.
Foto: Ina Otzko

Håret refererer til røttene av «mandrake»-planten
som kan ligne menneskekroppen og har medisinske,
mystiske og magiske egenskaper knyttet til seg.
Foto: Ina Otzko

Grafitikunstneren Jorit AGOch sitt verk Bjarne,
er en del av et internasjonalt kunstprosjekt med
tittelen hUman Tribe – hUmanity. Sandnessjøen
er nå inkludert som første sted og land i Norden.
Portrettene er inspirert av lokale barn og ungdom
– fremtidens øyne.
Det som karakteriserer Jorits verk er hans sterke
realisme og detaljerte ansiktstrekk i portrettene.
Han signerer sine portretter med to røde
linjer, eller arr på kinnet. En referanse til gamle
afrikanske ritualer fra sub-Sahara og Tanzania.
Budskapet hans er at det å være et menneske
overgår forskjeller av rase, kjønn, religion og sosial
klasse som ubetydelige.
Foto: Ina Otzko

Både lørdag 09. og søndag 10. juli ble det arrangert kunstvandring til de
forskjellige veggmaleriene, og rundt 800 interesserte møtte opp. I tillegg
fikk et eldre graffitikunstverk en oppfriskning, og Atle Østrem åpnet sin
utstilling Faux Pas i NOK galleri.
Fremtidens øyne
I Sandnessjøen ønsker Havnevesen å gjøre havneområdet mer attraktivt
for besøkende via sjøveien. De samarbeider med ArtBase Helgeland 66°N
og initiativtaker Ina Otzko, og i år inviterte Otzko de to kunstnerne Jorit
AGOch og Leticia ManDragora fra Italia. I løpet av mai ble Los Huset,

foran det nye Kulturbadet og Scandic Hotel Syv Søstre, total transformert.
Fra å være et skjemmende bygg sentralt plassert ved sjøfronten lyser nå
det langstrakte bygget opp – og gir ny energi og identitet til området og
byen. Både ArtBase Helgeland 66°N og havnevesenet ønsker å videreføre
samarbeidet. Neste bygg som skal prydes med veggmalerier
vil bli Havneterminalen.
www.artbase-helgeland.no
www.jorit.it
www.upnorthfestival.no
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«OBSIDIAN GAZE» OG «STITCH PROJECT»
RIDDU RIĐĐU FESTIVÁLA
MANNDALEN, KÅFJORD, 13.–17. JULI 2016
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Monica Anette Svorstøl

Brian Jungen, Prototype for a
New Understanding #1, 1998,
Nike Air Jordan sko. Frosken
er en skapning som lever
i to verdener, i vann og
på land, aktet for sin
tilpasningsevne.

Outi Pieski, Fossen, 2016. Nytt verk bestående av et forgylt reinsdyrs
kranie dekorert av lange knyttede silkefrynser fra samiske sjal.
Hvert år inviteres et nordlig folk til
å representere sin kultur og sine
tradisjoner. I år var det urfolk fra øya
Taiwan, som her danser og synger.

Sterk festivalkunst
For 25 år siden var den samiske identiteten noe man ikke var stolt av.
I generasjoner hadde mange arbeidet hardt for å få en norsk identitet,
og skjule det som kunne knyttes til det samiske. I dette klimaet
utviklet Riddu Riđđu festivalen seg. En gruppe ungdommer synes det
var på tide at det samiske folket fikk klargjort sin samiske identitet,
og at bygda fikk sin egen kulturfestival.

samtidskunstnere som Jimmie Durham, Yuma Taru, Brian Jungen,
Jeff Gibson, Iver Jåks og Outi Pieski. Felles for kunstverkene er at
de på ulike vis setter oss i forbindelse med dyrene i verden. Holm
begrunner valget av tema med at dyrene har en viktig posisjon i mange
urfolkskulturer. I samisk tro og mytologi ansees alle dyr som hellige og
de eneste som kan krysse skillet mellom den hellige og jordiske verden.

Riddu Riđđu festivalen har i dag blitt en stor samisk og internasjonal
urfolksfestival. Sitt 25-årsjubileum ble feiret med over 7000 besøkende.
Opp gjennom årene har festivalen vært en arena for visuell samtidskunst
og kunsthåndverk. Kunstneren Geir Tore Holm var involvert i Riddu
fra starten av. Han stod bak festivalens første kunstutstilling, og i år
(25 år etter) ble han invitert til å lage årets festivalutstilling, Obsidian
Gaze, som han har satt sammen av innlånte kunstverk av anerkjente

Avsluttet der den startet
Broderiprosjektet Stitch Project har besøkt tretti forskjellige kunstfestivaler og andre kunstarrangementer i Europa og Midtøsten
siden de først startet på Riddu i 2012. I år avsluttet prosjektet på
Riddu festivalen 2016 med initiativtakerne Hilde Hauan, Marie Skeie,
Omaya Salman og Motaz Al Habbash.
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Jeffrey Gibsons karakteristiske bruk av sterke fargede perlebroderi
i Cherokee- og Choctaw-mønster er tydelig i hans skulptur Speak To Me
In Your Way So That I Can Hear You, laget i 2015 med frynser, drivved, metall,
bergkrystall og glasert keramikk.

Lisbeth Kielatis, Lomskinnspose (2005) og
Blokkfløytefutteral (2004) laget av halsskinn av
sangsvane. Sangsvanen og lomskinn har vært
ettertraktet materiale i tradisjonelt svensk
sørsamisk håndverk.

Stich Project. Britta Marakatt Labba
som en av de først kunstnerne til
å delta i å brodere på duken i 2012.

Festivalpublikummet under Riddu broderer på den
ti meter lange duken, som nå er dekorert av fargerike
broderier laget av ulike deltakende kunstnere og
andre med bakgrunn fra nordiske land og Palestina.
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KUNSTKRITIKK
DARK ECOLOGY JOURNEY III
08.–12. JUNI 2016, KIRKENES, PASVIK, ZAPOLYANYJ OG NIKEL
✎

Hilde Sørstrøm

◆

Kunsthistoriker og frilans kunstkritiker og skribent
Kunstner Signe Lidén spiller
på ett av lydinstrumentene.

Lydvandring i Nikelfjellene med kunstner
og musiker Espen Sommer Eide i spissen.
Lokale beboere testet mer enn
gjerne ut lydinstrumentene.
Kunstner og musiker Espen Sommer Eide spiller ut
historier fra sitt hjemmelagde lydinstrument.

Ny vri på økologi
Hva kan kunsten bidra med i den pågående debatten om
geografiske, sosiale og politiske utfordringer relatert til jordas
økosystem? Et reisefølge på femti personer bevegde seg i juni i år
mellom kontrastfylte natur- og industrilandskaper i Finnmark
og Nord-Russland for å reflektere rundt nettopp dette.
«Dark Ecology» er et kunst- og forskningsprosjekt ledet av den neder
landske organisasjonen Sonic Acts og den norske kuratoren Hilde Methi.
Siden 2014 har de invitert internasjonale og norske kunstnere, kuratorer,
akademikere, skribenter og andre med tilknytning til kunstlivet til
å utforske grenseområdet mellom Norge og Russland.
Prosjektets tredje og siste reise startet på Norsk institutt for
bioøkonomi i Pasvikdalen i Finnmark. Videre gikk turen over den
russiske grensen til fjellene bak Nikel og til det nedlagte anlegget ved
«det superdype borehullet på Kolahalvøya» i Zapolyarnyj. Tilbake i
Norge avsluttet turen i Kirkenes med et besøk i turområdet på Langøra
og nylig nedlagte Sydvaranger Gruve. På reisen ble det presentert syv
stedsspesifikke kunstverk, to foredrag og arrangert guidede turer til et
særdeles entusiastisk publikum.
Grønt ble til grått i det vi kjørte fra frodige Pasvik – som selv i
pøsende regn viste seg i sin skjønneste prakt – til Nikel hvor brent mark
og truende røykskyer av svoveldioksid fra smelteverket preget landskapet.
En påminnelse om at natur er mer enn guddommelige grønne skoger.
Det er også forurenset jordområder, vær og vind.
I Nikel ble et hundretalls engasjerte besøkende fra lokalområdet,
inkludert prosjektdeltakerne, møtt av den norske kunstnerduoen Espen
Sommer Eide og Signe Lidén. Sammen presenterte de lydverket Altitude
& History som gjennom akustiske opplevelser – skapt av egenproduserte
og meteorologisk inspirerte lydinstrumenter – åpner for nye måter
å erfare lyd, vind og historie på.
Akustikk og atmosfære
Med sine utforskninger av akustiske fenomener i naturen i Nikel treffer
Signe Lidén og Espen Sommer Eide spikeren på hodet. Vi ble tatt med
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på fjelltur i fjellene bak Nikel, på en såkalt «lydvandring» ledet av Sommer
Eide. Etterhvert som vi nådde forskjellige høydenivåer stoppet han for
å spille på et slags blåseinstrument. Ut flommet stemmer som fortalte
historier og minner fra lokalområdet samlet inn gjennom prosjektet «Nikel
Sound History Club» som Sommer Eide og Lidén gjennomførte i 2015. De
intervjuet da lokale beboere og ba dem beskrive lyder og lydlandskaper
knyttet til spesielle områder og tidsepoker i Nikel. Om prosessen bak
kunstprosjektet skriver Sommer Eide i sin tekst, «A Vertical Perspective»,
om hvordan beboernes fortellinger om lyden av vedhugging, dyrelyder og
fuglekvitter som nå er forsvunnet som følge av skogbrann, demonstrerer
hvordan lyd evner å iverksette assosiasjoner og frembringe glemte
minner. At lydkunst kan utfordre den kronologiske, og mer tradisjonelle,
tilnærmingen til historiefortelling.
På fjellet fikk vi også oppleve andre lydinstrumenter. Vi fikk selv
utforske disse og oppleve hvordan lyden ble formet av bevegelse, høyde
nivåer, vær, vind og generelt hele atmosfæren med sine egenskaper som
tetthet, temperaturendringer og turbulens. En slags avsløring av andre
sider av vinden enn det vi vanligvis tenker på. Kanskje særlig relevant
i grenseområdet mellom Norge og Russland hvor den forurensede
østavinden fra Nikel lenge har vært et tema for diskusjon. I flere år
har norske myndigheter ønsket en reduksjon i forurensede svovelutslipp
som stadig blåser over til norsk side.
I tillegg til Signe Lidén og Espen Sommer Eide bidro også seks andre
kunstnere. «Dark Ecology Journey III» bestod i det hele tatt av et svært
godt sammensatt program hvor lydvandringer, visuelle installasjoner
og performance satte sterke spor. Gjentatte ganger ble det bevist at
kunstens åpenhet tilbyr nye og verdifulle vinklinger for å forstå vår plass
i økosystemet. Selv opplevde jeg «Dark Ecology Journey III» som en arena
hvor kunst og vitenskap fikk bidra til nye opplevelser, diskusjon
og refleksjon i et felt hvor politikerne ofte kan se ut til å ha stagnert.
Vi trenger uten tvil å tenke nytt om vår plass i verden. Og selv om
«Dark Ecology» ikke alene kan formidle et nytt natursyn, så kan prosjekter
som dette i alle fall iverksette refleksjoner som i framtiden kan få
stor betydning.

BODØ KUNSTFORENING 70 ÅR
✎ Eva Skotnes Vikjord
Anki Gerhardsen

◆

kunsthistoriker, daglig leder

◆

Se Kunst i Nord-Norge

Ane Øverås, Confident I, skulptur,
Bodø Kunstforening sin jubileums
utstilling Bodø: Kunst 1945–2016. Detalj.
Foto: Anki Gerhardsen

Et historisk perspektiv
Det råder ingen tvil om at Bodø Kunstforening har hatt en viktig
rolle på den nordnorske kunstscenen og bidratt med et kontinuerlig
utstillingstilbud til Bodø bys befolkning. Kunstforeningen er en arena
for gode kunstopplevelser, faglige seminarer og viktige debatter. Ikke
minst er kunstforeningen en leverandør av profesjonell formidling av
visuell samtidskunst til barn og unge. Et tiltak som har etablert seg
som et grunnleggende tilbud for byens skoleelever og barnehager.
Bodø Kunstforening kan i 2016 speile seg i sin 70 år gamle historie.
Kunstforeningen ble etablert av entusiaster like etter krigen i 1946 i en
periode hvor det ble stiftet mange nye foreninger rundt om i norske byer.
Formålsparagrafen bar budskapet om at «Foreningens mål er å fremme
interessen for og kjennskapet til god kunst ved å arrangere utstillinger og
foranstalte foredrag m.v.».1
De aller første utstillingene ble vist i Nordlandsmuseets loftetasje.
Høsten 1946 ble opptakten til den i dag så velkjente landsdelsutstillingen
Den Nordnorske Kunstutstilling (DNNK) arrangert som en utstilling med
Nordlands kunstnere. Den årlige turneen med Bodø Kunstforening
som ansvarlig arrangør, ble en viktig katalysator for kunstformidling i
landsdelen. Da DNNK ble arrangert for 30. gang i 1975 turnerte utstillingen
seksten forskjellige steder rundt i landsdelen. Behovet for å styrke
samarbeidet om kunstformidlingen i landsdelen ble tydelig gjennom det
pågående arbeidet. I forbindelse med åpningen av jubileumsutstillingen
ble det arrangert et seminar for kunstforeningene i Nord-Norge.
Det resulterte i etableringen av SKINN høsten etter i 1976.2

En kunstsamling for byen
Bodø Kunstforening hadde som mange av de nystartede kunst
foreningene et mål om å bygge en kunstsamling. Ambisjonen var
å opprette et fast kunstgalleri. Det første kunstverket til samlingen
ble innkjøpt allerede i 1949, etter et år med gode driftsresultater.
Daværende styreformann Einar Dyvik uttalte at «I det foregående år
har våre arrangementer stort sett båret seg, og foreningen har derfor
nu kunnet gå inn for en oppgave som vi anser for å være av den største
betydning for byen og de nærmeste distrikter...».3 Her lå det en tydelig
intensjon om at Bodø Kunstforening skulle bidra til å skaffe byen og
regionen en kunstsamling. Kunsten ble samlet gjennom gaver og
innkjøp. En stor andel er innkjøp fra Den Nordnorske Kunstutstillingen,
og samlingen gir således et bilde på hva som har beveget seg i norsk
og nordnorsk kunstliv i perioden innkjøpene er foretatt.4
Da kunstforeningen feiret 60 år i 2006 kom kunstsosiologen Dag
Solhjell med et tenkt scenario dersom Bodø Kunstforening i 1970 hadde
fått statlig støtte til sin kunstsamling, en støtte betinget av like stor
støtte fra Bodø kommune og andre lokale krefter; «Den (Kunstforeningen)
ville da i løpet av noen år hatt en kunsthistoriker som daglig leder, mye større
innkjøpsmidler, store og kanskje nybygde lokaler, en fast utstilling av historisk
og samtids kunst, en kunstpedagog som betjente både det vanlige publikum og
skoleklasser, en konserveringstjeneste, og et nettverk med andre kunstmuseer
som bragte deres utstillinger til Bodø og Bodøs utstillinger til dem.»5
Men slik ble det ikke. Kunstforeningene ble holdt utenfor de
statlige støtteordninger, da slike ble opprettet for museene. I ettertid
har fraværet av statlige midler til regionale kunstsamlinger ført til at
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◀
de fleste kunstforeningene overlot ansvaret for sine samlinger til sin
kommune, og kun opprettholdt ansvaret for de vekslende utstillingene.6
Bodø Kunstforening valgte derimot å beholde ansvaret for sin kunst
samling (som i dag er en av de største i en kunstforenings eie). Ifølge
kunstforeningens galleriutvalg har det ikke vært økonomi til å foreta
innkjøp til samlingen i løpet av de siste ti årene.
Bodø Kunstforening – en ny æra etter 1990
I 1992 gikk kunstforeningen inn i en ny æra. De fikk egne lokaler
i Tollbugata 11 ved hjelp av et kommunalt tilskudd til husleie. Etter
etableringen lå forholdene til rette for å bli inkludert i Norsk Kulturråds
treårige pilotprosjekt for utvikling av kunstformidling til barn og unge.
Prosjektet dannet grunnlaget for en fast intendantstilling fra og med 1997,
gjennom fast driftstøtte fra Bodø kommune, med en forutsetning om at
det skulle gis formidlingstilbud til barn og unge.
Dette ble en milepæl for endring i kunstforeningen, som nå kunne
gå fra 100 prosent frivillig arbeid til å ansette faglig personale i 1996.
Den tidligere sekretærfunksjonen for Den Nordnorske Kunstutstilling
ble utvidet til en 100 prosent stilling bekledd av to personer med
administrasjon- og formidlingskompetanse. Med bortimot to årsverk
fikk Bodø Kunstforening en definert høyere status til forskjell fra de mer
amatørmessig drevne kunstforeningene.7
Strategiske valg og utfordringer
Utover 2000-tallet utviklet kjerneoppgavene seg til også å omfatte
formidlingstilbud til barn og unge, samt drift av en kunstbutikk,
i tillegg til turnéproduksjon av Den Nordnorske Kunstutstilling, egen
utstillingsvirksomhet og forvaltning av egen kunstsamling. I 2005 flyttet
kunstforeningen til større og mer funksjonelle lokaler i Moloveien.
Samlet sett utgjør dette et stort driftsansvar som krever et langsiktig
økonomisk perspektiv og kapasitet dimensjonert i forhold arbeidsvolum.
Det offentlige samlede tilskuddet til kunstforeningen inklusiv Den
Nordnorske Kunstutstillingen og uforutsigbare salgsinntekter medførte
nye finansielle utfordringer.
I 2008 utløste det en offentlig debatt under tittelen «Kunstformidling
i krise». Hvor sentrale spørsmål blant annet var: «Er systemet for kunst
formidlingen i ferd med å bryte sammen? Hvilke løsninger finnes for
Bodø Kunstforening i fremtiden?» I en paneldebatt satt politikere, og
representant for kunstnere og formidlingsmiljøet.8
Saken fikk stor oppmerksomhet, uten at man kom frem til
en langsiktig løsning. Seks år etterpå ble resultatet å flytte til
et mindre lokale i Storgata 9, for å redusere utgiftene til husleie.
Kunstforeningene blir kunsthaller
Bodø Kunstforening har en utstillingsprofil basert på søknad fra
kunstnere om utstillingsplass, vandreutstillinger og med et kunstnerisk
råd som faglig ansvarlig. Kunstforening har også sin kunstsamling og
et frivillig basert galleriutvalg med et utstillingsutvalg «… som bistår
administrasjonen praktisk i forbindelse med foreningens utstillinger.»9
Imens har andre store kunstforeninger – som Tromsø Kunstforening –
gått over til å bli kunsthaller der utstillingsprofilen er basert på å skape
egne utstillingsproduksjoner uten å ta hensyn til salgspotensialet.
I følge kunstsosiolog Dag Solhjell skjedde en utvikling blant de
største kunstforeningene utpå 2000-tallet. Mange valgt å overdra sine
kunstsamlinger til de offentlige finansierte kunstmuseene og startet
å definere seg som kunsthaller, dette skjedde i Bergen, Stavanger, Tromsø
og Trondheim. Noe som omfattet profesjonell daglig ledelse med større
ansvar og stor innflytelse på utstillingsprogrammets innholdsproduksjon,
ofte med internasjonale ambisjoner. Endringen kan sees i sammenheng
med at det ble en større vektlegging av den personlige kuratorrollen hos
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de fleste utstillingsarrangørene. Kunsthallene fikk en trygghet og mulighet
for å spesialisere seg, gjennom statlig støtte hvor man ikke må ta hensyn
til salgspotensialet. Etter hvert har flere større kunstforeninger lagt om
utstillingsprofilen og blitt kunsthall.
På den nordnorske kunstscenen
Sett i et landsdelsperspektiv dominerer Tromsø den visuelle kunstscenen;
med Kunstakademiet i Tromsø (2007), Kunstvitenskap ved Universitetet
i Tromsø, Nordnorsk Kunstmuseum (1985) og Tromsø Kunstforening,
som siden 2013 mottar statsstøtte. Her bor også den største andelen av
landsdelens kunstnere. Alt dette bidrar til at byen har landsdelens fremste
kompetansemiljø innen visuell kunst, og en fremvoksende scene av
kunstnerstyrte gallerier.
Til sammenlign fremstår Bodø med en mer lavmælt stemme og med
et fagmiljø som samlet sett et relativt lite og diskret, men som danner en
viktig plattform for utvikling av det visuelle kunstfeltet i fylkeshovedstaden
for Nordland fylke. Fagmiljøet inneholder Bodø Kunstforening og Den
Nordnorske Kunstutstilling, Galleri Bodøgaard, Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN). I tillegg til ett
tjuetalls bosatte kunstnere i kommunen.
Dersom den visuelle kunsten skal blomstre i Bodø, og tiltrekke seg
flere kunstnere og kreative aktører, må forholdene legges til rette for
dette. Det må skapes rom for å vise bredde – fra den tradisjonelle til den
nyskapende samtidskunsten. Bodø mangler først og fremst profesjonelle
kunstinstitusjoner som kan produsere og presentere kunstutstillinger
med nyere kunstformer. Her har Bodø Kunstforening en rolle. Det er
også avgjørende at Bodø som fylkeshovedstad har et museum som kan
oppfylle kravene til det å presentere eldre historisk kunst. Dette vil kunne
gi Bodø som fylkeshovedstad en tydelig posisjon på visuelle kunstfeltet i
Nord-Norge, og tiltrekke seg ytterligere kompetanse og ressurser.
Dette er en omskrevet versjon av en tekst skrevet i anledning Bodø Kunstforening
sitt jubileum, og publisert i katalogen Bodø: Kunst 1816–2016.
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