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LEDER

Møte mellom
kunst og natur
Et spektakulært kunstprosjekt har i løpet av sommeren inntatt Sandhorn
øya på Langstranden i Gildeskål kommune. SALT er et kunstprosjekt som
har fått stor oppmerksomhet langt utover landegrensene allerede før det
åpnet. Man kan stille spørsmål ved hvorfor?
I sommervarmen benyttet mange den velkjente stranden til solbading, jeg
var en av dem. Plasseringen av Sami Rintalas pyramideformede arkitektur
på stranden har for meg skapt et nytt møte med en konstruksjon av vel
kjent karakter. SALT har tatt grepet med å plassere en gigantutgave av en
fiskehjell på strandbeltet, som med sitt format skaper stor kontrast til det
overveldende landskapet. Fjellsidens mektige massiv, et bakteppe for havet,
adskilt av storstrandens langstrakte sandbelte. En umiddelbar tanke slo
meg at dette er et romantisk grep, hvor det lille menneske møter den store
naturen. Representert av kystkulturens sterkeste symbolverdi.
For oss beboere her nord er fiskehjellene nært knyttet til vårt livsgrunnlag.
SALT gir derfor mange assosiasjoner for en som har vokst opp i et av landets
største fiskevær. Ramsalt havluft, lysfenomen i randsonen, fiskebåter på
storhavet, pyramide-formet fiskehjeller i åpent landskap, odør av tørrfisk,
guano og tran-damp i skjønn forening. Du kommer ikke upåvirket fra en
slik barndom!
Når alle historiene og opplevelsene fra hverdagen i et fiskevær tilføyes,
står fiskehjellen som symbolverdi langt mer flertydig enn en romantiske
naturopplevelser i havgapet. Overlevelse for folk og naturen i bred forstand,
er en fellesnevner som kunstprosjektet SALT gir oss en påminnelse om.
SALT stod klar for åpning sist i august, i sensommer lyset. Forenet med et
innhold av kunst, mat, musikk og badstu. Denne gangen kom jeg sjøveien
og sanden var duket til fest. Båter i fortøyninger og stor ansamling av folk

på stranden rundt installasjonene, satte stemning. Filmvisning foregår over
150 lengdemeter, med flere videostasjoner i den gigantiske fiskehjellen.
Filmprosjektet, The Light That I Feel, av kunstneren Yang Fudong retter fokus
på naturen som ordløs forteller av det som ikke kan leses eller høres. Mens
jeg vandrer mellom stasjonene i et tempo avstemt av sandunderlaget, føler
jeg meg i ett med konteksten og budskapet som formidles.
I det en rødglødene kveldssol er i ferd med å gå ned i et magisk fargespill
i horisonten, lot jeg meg forføre langt utenfor videoboksene. Møtet med
min barndoms kultur i kunstnerisk format ble en sterk og sammensatt
opplevelse. Henført av naturen og kulturen jeg er oppvokst i, og nå bor
og nå lever i.
Gjennom våre sansbare evner opplever vi kunsten subjektiv – her og nå –
slik vi opplever lysets skiftninger. Tilføyer vi også kunnskap eller erfaring, gir
det en mening utover hjerteopplevelsen. Det er nettopp det SALT byr på!
Prosjektets konseptuelle format utover normale dimensjoner har vakt stor
oppmerksomhet, og vi er nysgjerrige overfor et møte mellom det kjente og
ukjente. Både vi som bor her og de som kommer utenfra får en opplevelse
av å være endel av konseptet. Kanskje nettopp fordi det har en tematikk
som angår oss alle; skaper rom for refleksjon omkring viktige spørsmål
om balansen mellom natur og kultur.
09. september 2014
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www.gallerinettverk.no
Ressursbase for utstillingsarenaer i Nordland, Troms og Finnmark.
Informasjon for produsenter og kunstnere.
Guide for publikum over steder kunst best kan oppleves i Nord-Norge.

HVA SKJER?
SEPTEMBER—DESEMBER 2014

SE KUNSTTURNeer
Rå kunst i Norge – Outsider Artists
Utstilling produsert av Trastad Samlinger,
Sør-Troms Museum. Turné i regi av SKINN.
20.09–18.10.: Galleri NordNorge, Harstad
Lyden av kunst 2014–2015
Produsert av Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design. Turné i regi av SKINN.
06.–14.09.: Galleri Espolin
20.–27.09.: Meløy kommune
10.10.–02.11.: Bodø Kunstforening
08.–16.11.: Sortland Kunstforening
22.–30.11.: Mileperlen
06.–21.12.: Árran

Karianne Stensland sin rotur over Vestfjorden er rammen
for filmen Det er botn i Vestfjorden som vises i Black box hos
Nordnorsk Kunstnersenter.

UTSTILLINGer

Hollow Earth –
Emilija Skarnlyte og Tanya Busse
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
06.–21.09.: Mileperlen
27.09.–12.10.: Hadsel Kunstforening,
Galleri Apotheket

Speak Through Art
Ai Weiwei, KjARTan Slettemark, Gilbert
& George, Shirin Neshat med flere.
23.05.2014–29.03.2015: Kaviarfabrikken

Jeg flytter ut – Geir Backe Altern
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
06.09.–05.10.: Kautokeino bygdetun
26.11.–07.12.: Vadsø Kunstforening

Adelsteen Normann
01.08.–29.09.: Galleri Bodøgaard

Den levende erfaring –
Margrethe Iren Pettersen
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
06.–28.09.: Alstahaug Kunstforening
25.10–09.11.: Mosjøen Kunstforening
15.–23.11.: Galleri Espolin
12 Falsa Ark – Grunnlovsutstilling
Produsert av Nordnorsk Kunstnersenter.
Turnéregi SKINN.
01.–30.09.: Midt-Troms museum
20.–24.10.: Kirkenes skole
01.–09.11.: Meløy kommune
15.11–31.12.: Petter Dass-museet

Stor retrospektiv utstilling med skulpturer av Karasjokkunstneren Aage Gaup hos Samisk Senter For Samtidskunst.

Visjon og revolusjon – Peder Balke
Polygon Window – Thomas Falstad
14.06.–12.10.: Nordnorsk Kunstmuseum

Skjønnhet og sannhet –
Dialoger mellom samisk kunst og forskning
22.08.–26.10.: Tromsø Kunstforening
04.10.: Seminar
SALT & Yang Fudong – The Light That I Feel
Stedspesifikk arkitektur og videokunst
på Langstranda. www.salted.no
29.08.2014–06.09.2015: Sandhornøy, Gildeskål
Fotografiske selvportretter – Edvard Munch
06.09.–05.10.: Rana Kunstforening
10.10.–02.11.: Svolvær Kunstforening

Retrospektiv – Aage Gaup
12.09.–26.10.: Samisk Senter For Samtidskunst
Maret Anne Sara
27.09.–13.10.: Harstad Kunstforening
SKILLS – Thinking through Making,
Telling by Hand
Internasjonal kunsthåndverksutstilling
03.10.–09.11.: Nordnorsk Kunstnersenter
Et kunstnerliv i Vesterålen – Gunnar Tollefsen
18.10.–02.11.: Kulturfabrikken Sortland
Det blinde øyet – Rune Eraker
07.11.–31.12.: Tromsø Kunstforening
Naturlig vending –
Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo
12.11.2014–15.02.2015: Kulturhuset Stormen, Bodø
SÁMI CONTEMPORARY
Internasjonal utstilling
14.11.2014–04.01.2015: Samisk senter
for samtidskunst

Den 68. Nordnorske Kunstutstilling
06.–21.09.: Mosjøen kunstforening/
Vefsn museum
03.–12.10.: Vadsø kunstforening
24.10.–09.11.: Alta kunstforening
16.11.–07.12.: Gjenreisingsmuseet

En gjenopprettet sammenheng –
Line Anda Dalmar og Regine Osbakk
14.11.–18.12.: Bodø Kunstforening

TO – Gunn Harbitz
07.09.–23.11.: Adde Zetterquist Kunstgalleri

Per Adde og Kajsa Zetterquist
Fast utstilling
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal

Det er botn i Vestfjorden – Karianne Stensland
21.11.–31.12.: Nordnorsk kunstnersenter
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SALT
LANGSTRANDA, SANDHORNØY, GILDESKÅL, 29.08.2014—06.09.2015
✎ Anki Gerhardsen
Marte Antonsen

◆
◆

journalist og kritiker
Gunnar Holmstad/SALT

Kunst på en strand
På en sandstrand i Gildeskål står norgeshistoriens kanskje største
utendørs kunstutstilling. Om et år legger den ut på en arktisk reise.
Kommer du med fly sørfra hender det at piloten tar en svipptur over
Sandhornøy. De monumentale fjellformasjonene er nok til å gjøre de
fleste passasjerene svimle, og det går ofte dype sukk gjennom kabinen
når den enorme stranda Langsand dukker opp med sitt kritthvite møte
med krystallklart hav.
Nå er det ikke bare sand på stranda. Langs vannkanten strekker det
seg ut en 150 meter lang trekonstruksjon med samme form og utseende
som en overdimensjonert fiskehjell, og inni glimter det fra åtte bokser med
videokunst. Litt lenger borte står enda en hjell, som er kortere og beregnet
for konserter, mens en enorm hjell-amfi-sauna med en glassfasade mot
havet og fire vedfyrte ovner avrunder mot sør. Innimellom står små samiskinspirerte telt-hytter beregnet på opplevelsessugne overnattingsgjester.
Dette er SALT, et prosjekt som har til hensikt å kombinere kunst,
arkitektur, musikk, og matopplevelse med natur og sted i én ramme. Det
er bare timer siden en tredagers åpningsfest ble avsluttet. Den fant sted
i en seinsommersfære med alle de ingrediensene det ellers bare er lov å
drømme om i Nord-Norge: Først skyfri himmel og julitemperaturer hver
dag. Ikke et vindpust. Så rødglødende horisont og solnedgang. Så funklende
stjerner. Og så, som en slags krone på verket på selve åpningskvelden
29. august: Et blågrønt nordlys flammende over nattehimmelen mens
et gigantisk bål samlet tusenvis av gjester i vannkanten.
Inspirert av LIAF
Men SALT er mer enn fest. Rammen rundt prosjektet er arktisk kultur
historie og moderne samtidskunst. Det er på Langsand nå, men skal etter
planen reise gjennom planetens nordområder. Det forteller initiativtakerne
Erlend Mogård-Larsen og Helga-Marie Nordby. Han er mannen bak
tilstelninger som Hyperstate, By:Larm og Trænafestivalen. Hun er
frilanskurator med base i Berlin, og var blant annet kurator for Norsk
Skulpturbiennale 2013.
– Vi fikk ideen etter LIAF i 2010, forteller Nordby. Da satt hun og
Mogård-Larsen sammen i styret for Lofoten International Art Festival, og de
to arrangerte kunstprosjekter og konserter inni de originale fiskehjellene på
Svinøya utenfor Svolvær sentrum. Disse hjellene er det ingen kunstnere som
har satt opp, men tvert imot fiskerinæringen på stedet. De bruker hjellene
for å tørke fisk.
– Så tok det et par år å utvikle et skikkelig konsept med det fokuset vi
ser her i dag; arktisk historie, nåtid og framtid. Vi er inspirert både av den
norske kystkulturen og den nomadiske kulturen i Arktis, sier Nordby.
Sterk miljøprofil
Arktis er et triggerord for tiden, og Nordby sier også selv at de er opptatt av
den globale interesse for nettopp dette område – ikke minst den interessen
som kretser rundt de rike naturressursene. Det er kanskje derfor SALT har en
så markant miljøprofil. Under åpningstalen poengterte Nordby at prosjektet
skal tilpasse seg stedet på en varsom og respektfull måte.
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– Det skal sette spor i menneskene som møter det, men ikke i naturen.
Så selv om de enorme fiskehjellene preger hele den store stranda nå,
skal de ikke etterlate seg avtrykk i landskapet den dagen de skal tas ned,
forklarer Nordby.
Arkitektur, kunst og landskap
Det er den finske arkitekten og kunstneren Sami Rintala og Rintala
Eggertsson Architects som står bak konstruksjonen av fiskehjellene.
Sted, natur og grensegangen arkitektur og installasjon preger flere av
Rintalas arbeider, og her har han nettopp forsøkt å tilpasse seg de enorme
dimensjonene som preger det meste på Sandhornøy og Langsand. Saunaen
skal eksempelvis kunne romme 120 personer, og kan tempereres for så vel
samtale og debatt som intens svetting.
Joar Nango, arkitekt og kunstner med samisk bakgrunn, har produsert
de små telt-hyttene for overnatting, såkalte «Njalla», som allerede er etter
spurt salgsvare. Njallaene er inspirert av flyttsamenes enkle bosetninger;
miljøvennlige og lette å ta med seg videre. Nango har dessuten tegnet
treboksene som videoverkene til Yang Fudong vises på og i.
Lokalt fundert
Kinesiske Yang Fudong går for a være en av verdens mer interessante
samtidskunstnere for tiden, og det hans nye filmprosjekt, The Light That
I Feel, som stilles ut inne i den store hjellen. De åtte videoarbeider i svarthvitt kretser alle rundt den samme tematikken: Stedet, naturen, vannet,
landskapet. De er gjennomgående preget av lange, poetiske tagninger,
og de fleste er uten lyd. Den kinesiske kunstneren har filmet lokale ung
dommer, og under åpningsfesten var det flere av dem som stod smilende,
stolte og kanskje litt sjenerte, og så seg selv springe nakne over skjermene.
Ny kunst til våren
Utpå nyåret avløses Fudong av en annen kunstner på Langsand.
– SALT skal fylles med ulike kunstnere, to på hvert sted. Vi skal skape
kunst for mørketiden og vi skal skape kunst for den lyse årstiden. Til våren
skal Susan Philipsz utvikle et lydarbeid her, forklarer Helga-Marie Nordby.
Men før den anerkjente skotske kunstneren kommer, kan publikum se
på Fudongs ettertenksomme videokunst ukentlig – så sant været tillater det.
– Videoene skal som hovedregel vises i helgene, men det er klart; er det
storm så går det ikke. Vi informerer om slike ting på hjemmesiden vår, lover
Nordby som akkurat nå kan nyte de siste solstrålene fra en åpningshelg
ingen kan beskrive som annet enn svært vellykket.
– Det har vært helt fantastisk. Fredag hadde vi 3000 besøkende.
Lørdag var det rundt regnet 2000 stykker her, og også i dag, da vi hadde
gudstjeneste kom det masse folk. Det er utrolig.
Det er mulig Nordby er sliten, men hun sier ingenting om det. Ennå
gjenstår mye jobb før hun vet når, eller om, den arktiske reisen skal
fortsette. Først og fremst gjelder det å få på plass en organisasjon som
kan drifte SALT videre – både for å skaffe mer penger, og for å holde
aktiviteten oppe.

øverst
Yang Fudong, The Light That I Feel, 2014, stillbilde.
Foto: Yang Fudong
midten, til venstre
Tusenvis besøkte SALT under åpningshelgen. Når SALT tas den i 2015
er det Grønland som står for tur før prosjektet går videre til Island,
Svalbard, Færøyene, Alaska, Russland, Skottland og Irland.
Foto: Anki Gerhardsen
over
Njallaene laget av Joar Nango er inspirert av flyttsamenes
enkle bosetninger; miljøvennlige og lette å ta med seg videre.
Foto: Marte Antonsen/SALT
til venstre
Sauna.
Foto: Gunnar Holmstad/SALT
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KUNSTKRITIKK
SALT & YANG FUDONG — «THE LIGHT THAT I FEEL»
LANGSTRANDA, SANDHORNØY, GILDESKÅL, 29.08.2014—06.09.2015
✎ Anki Gerhardsen
Anki Gerhardsen

◆
◆

journalist og kritiker
Yang Fudong ◆ Gunnar Holmstad/SALT

til høyre
SALT med stjernehimmel og nordlys.
Foto: Gunnar Holmstad/SALT
lengst til høyre
Yang Fudong, The Light That I Feel, 2014.
Foto: Anki Gerhardsen

Når kunsten
vider ut verden
Hvor slutter egentlig SALT og hvor overtar naturen og stedet?
Kunstprosjektet på Sandhornøy er fullstendig gjennomtrukket av
omgivelsene, men klarer allikevel å gjøre det kunst bør gjøre; forstyrre.
Til å begynne med var jeg mer skeptisk enn begeistret. Fra dekket på båten
som kjørte publikum i skytteltrafikk mellom stranda og Bodø sentrum,
hadde jeg i flere minutter betraktet den enorme fiskehjellen strekke seg
ut under fjellmassivet. Der det lå badet i seinsommersol, akkompagnert av
skyfri himmel og en drivende hvit sand fikk det meg bare til å tenke på ord
som «nordnorsk eufori» og «eksotisme».
Jeg lirket meg forbi en utenlandsk journalist med et digert kamera på
stativ og tenkte: Er det vi som skal være de innfødte her i kveld? De som bur
der ingen skulle tru at nokon kunne bu?
Jeg kjente en stigende irritasjon hver gang jeg hørte noen si «Arktis»,
og det hørte jeg svært mange ganger. Det nye inn-ordet, tenkte jeg. Det
som gir adgang til de feiteste lommebøkene. Og må all kunst i Nord-Norge
alltid handle om fisk og lys og fjell og Nord-Norge? Jeg begynte å grue
meg til å skrive en kritikk som kanskje kom til å handle mer om smart
markedsstrategi enn god kunst.
For det er ingen tvil om at markedsstrategien har fungert godt i Saltprosjektet, og den internasjonale pressen er i full gang med å beskrive hvor
eksotiske vi er her nord. Det er også verdt å diskutere kritisk hvor grensen
for Arktis egentlig går, og hvorfor alle vil eie ordet. Men Salt er allikevel
et sterkt og mangetydig verk som går lengre og dypere og som berører
uavhengig av myter og forestillinger. Heldigvis.
Sterke forbindelser
Stedsspesifikk kunst er kunst som ikke kunne fungert uten stedet den er på.
Dette kunstverket har riktignok planer om å reise langt, men jeg forholder
meg til Sandhornøy. Her er SALT så sammenvevd med stedet at det er
vanskelig å si hvor det ene begynner og det andre slutter. Det er et verk
som forbinder arkitektur med landskap og innhold med sted.
Det mest iøynefallende er naturlig nok den største av de tilsammen
tre hjellkonstruksjoner til Sami Rintala. Den er 150 meter lang og rommer
filminstallasjonen, The Light That I Feel, av den kinesiske kunstneren Yang
Fudong. Hjellen slipper landskapet og det skiftende lyset rett inn der det
blander seg med filmene, menneskene som går der og ser på, sanda under
føttene våre og lyden av stemmer og bølgeskvulp.
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Denne nærheten til naturen hadde jeg for så vidt forventet. Min
bekymring gikk på hvorvidt verket også bød på noe mer. Noe som
forstørrer, utvider, sprenger og forstyrrer de uendelig vakre omgivelsene.
For selv om Yang Fudong har markert seg som en av verdens mer
interessante samtidskunstnere med sine videoarbeider er han bare et
menneske. Han kunne vel også bli så bergtatt av naturen på Sandhornøy
at han bare klarte å gi oss det som så mange andre internasjonale
kunstnere har gitt oss før: Naturen vår.
Fudong gjør heldigvis ikke det, til tross for at alt er filmet nettopp i
naturen. I de åtte trebokser med svart-hvite filmarbeider tar han tvert imot
stedet ut av stedet og naturen ut av naturen. Han gjør verden til en underlig
plass. Gjennom svært lange og dvelende tagninger som hviler så lenge i
øyeblikket at det forvandles til mangetydig poesi.
Kunstneren har brukt lokale ungdommer i filmarbeidet sitt, men også
de er underliggjorte og på siden av seg selv. De er stort sett filmet nakne
eller ikledd badetøy og sminke som gir assosiasjoner til 50-tallsestetikk –
tidvis løpende på stranda, tidvis så stillestående at kun ørsmå bevegelser
røper at det er film og ikke stillbilder.
Underliggjøringen til tross; 50-tallsestetikken og de nakne kroppene
skaper også et tydelig innslag av romantiske strømninger og vemodig
lengsel i Fudongs kunst. En slags avvisning av det moderne som lett kan
tolkes nettopp som eksotisme: Menneskene i nord skulle holdt seg der de
var ment å være: I komplett harmoni med naturen, langt vekk fra kaffebarer
og Facebook.
Løser opp grenser
Fudongs filmarbeider går i kontinuerlig loop. De begynner mens det ennå
er høylys dag. Da er bildene vanskelig å skjelne. De grå motivene er bare
svake antydninger på skjermen, men de blir mer og mer markante ettersom
himmelen mørkner og lyset omkring skifter – fra knallblått til kveldsrosa.
The Light That I Feel tilpasser seg dermed naturen og stedets orden og rytme.
Fra å være et knapt merkbart innslag i et overveldende landskap til å fange
all konsentrasjon og oppmerksomhet, i det mørket velter inn og landskapet
går av scenen. Slik blander naturen seg inn i kunsten og kunsten inn i
naturen, og grensene forsvinner. Det er da det begynner å vokse, og det er
da SALT klarer å løfte seg ut av den nordnorske euforien som kunstnerisk
sett er mer konserverende enn grensesprengende.

STUDIEBESØK TIL ST PETERSBURG OG PETROZAVODSK
✎ Jasmina Bosnjak ◆ rådgiver ◆ Troms fylkeskommune
◆ Kristoffer Dolmen ◆ rådgiver ◆ Nordland fylkeskommune
Svein I. Pedersen ◆ Vykhod Media Center

Manifesta hadde et omfattende hovedprogram og
parallelle arrangementer som gav de engasjerte
deltakere på turen relevante møter med
russiske kunstnere og teoretikere.
Foto: Svein i. Pedersen

Rundebordsamtale om perspektiver for norskrussisk samarbeid i samtidskunstfeltet.
Foto: Vykhod Media Center

Den sveitsiske kunstneren Thomas Hirschhorns installasjon, Abschlag,
viser en delvis kollapset fasaden på en fullskala kopi av en leiegård fra
sovjettiden. I eksponerte interiører henger originalmalerier av Malevich,
Popova, Rodchenko, Goncharova, Tatlin på veggene.
Foto: Svein i. Pedersen

Uhyre viktig
nettverksbygging
Å orientere seg innenfor den russiske samtidskunstscenen er essensielt
for de nordnorske aktørene som jobber med gjestekunstprogrammer
og internasjonalt orienterte kunstutstillinger. Å styrke samarbeid og
tilrettelegge for felles deltakelse i internasjonale prosjekter er viktig
ingrediens i et slikt nettverksarbeid.
I 2013 fikk Nordland og Troms fylkeskommuner innvilget en treårig støtte
fra Kulturdepartementet for utvikling av nord-russisk kultursamarbeid
innenfor visuell kunst.
En studiereise til Russland i juni i forbindelse med MANIFESTA 10 
i St Petersburg i regi av Troms og Nordland fylkeskommuner, var der
for et betydningsfull tiltak i en felles satsning innenfor norsk-russisk
kultursamarbeid – og særlig innenfor det visuelle kunstfeltet.
Invitert til å delta på turen var fjorten frilans- og institusjonskuratorer,
produsenter og arrangører fra blant annet Nordnorsk Kunstnersenter,
Tromsø Kunstforening, Kurant visningsrom, galleri Small Projects, Samisk
Senter For Samtidskunst, Pikene på broen og prosjektleder Kristoffer
Dolmen fra Nordland fylkeskommune.
Omdiskutert og komplekst
Manifesta er en nomadisk utstilling som avholdes annethvert år i stadig
nye europeiske byer. Valget av St Petersburg i Russland for den 10. utgaven

har vært omdiskutert og møtt mye motstand. Likevel har dette vært
en unik mulighet for profesjonelle kunstaktører å delta på en kompleks
samtidskunstutstilling i Russland.
I St Petersburg fikk gruppen sett utstillinger i regi av den private
stiftelsen Smirnov og Sorokin Foundation, og besøkte kunstnerstyrte
organisasjoner som Taiga og The Pushkinskaya 10 Art Center. I tillegg fikk
de møte kuratorer fra The St Petersburg PRO ARTE Foundation for Culture
and Arts, og frilanskuratorene Anna Bitkina og Maria Veits som i høst skal
delta på seminaret «A Gathering of the Ar(c)t(ic) Tribes II» den 24.–26.
oktober i Mo i Rana.
Kontrast mellom to russiske urbane kunstscener
Turens to dagers besøk til Petrozavodsk inkluderte presentasjoner av
unge russiske kunstnere, atelierbesøk, flere museumsbesøk og møter med
kunstneriske ledere ved Centre of cultural initiatives og Petrozavodsk City
Exhibition Hall.
Besøket reiste noen konkrete utfordringer i forbindelse med sam
arbeidet med den russiske nordvestregionen, da det ikke synes å være en
kunstscene for relevant samtidskunst i Petrozavodsk. Det var da derfor
interessant for gruppen å oppleve kontrastene mellom kunstscener i de
to russiske byene, og en bedre forståelse av de ulike måtene den russiske
kunstscenen opererer på.
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NY UTSTILLING PÅ TURNÉ
«RÅ KUNST — OUTSIDER ART I NORGE»
GALLERI NORD-NORGE, HARSTAD, 20.09.—18.10.2014
✎ Ida Walenius
Ida Walenius

◆
◆

Billedkunstner, Kunsthistoriker Og Frilans Skribent
Trastad Samlinger

Kurator Simone Rossner.
Foto: Ida Walenius

Geir Wallem, Framtidsby, udatert.
Foto: Trastad Samlinger

Setter rå kunst på kartet
Kurator Simone Rossner har lett land og strand rundt på jakt etter
kunstnere som kan defineres som rå kunstnere til Trastad Samlingers
siste utstillingsprosjekt Rå kunst – Outsider Art i Norge. Men hva er rå
kunst og hva definerer en rå kunstner?

nesker som var blitt definert som «ikke opplæringsdyktige» som utviklet seg
med et eget kunstutrykk. For 14 år siden, i år 2000, åpnet Trastad Galleri
som består av kunsten som ble produsert på Trastad samt en mindre
nasjonal og internasjonal samling av rå kunst.

Begrepet «Art Brut» ble første gang benyttet etter andre verdenskrig av den
franske kunstneren Jean Dubuffet. Han brukte «Art Brut» for å definere en
rekke kunstverk som var skapt av personer uten kunstutdanning, men med
en nerve som fortsatt ikke kunne defineres som noe annet enn kunst. I 1972
oversatte den engelsk kunstkritiker Roger Cardinal begrepet til «Outsider Art»
da han publiserte en bok om temaet. I Norge har dette senere blitt oversatt
til «rå kunst», og benyttes om kunstverk av kunstnere som lever og arbeider
avsondret fra den tradisjonelle kunstverdenen gjennom psykiske utfordringer
eller sosiale omstendigheter. Rå kunst er en måte å utrykke seg på, og
egentlig ikke tiltenkt å bli vist frem for et publikum. Rå kunstnere har ingen
formening om de er kunstnere og har heller ingen akademisk utdanning.

Detektivarbeid
I jakten på å finne mulige kandidater som kan defineres som rå kunstnere
har Rossner blant annet ringt rundt til vernede bedrifter og spurt om de
visste av personer som kunne passe inn i beskrivelsen. Hittil har hun funnet
27 kunstnere, men er fortsatt på leiting etter flere.
– Rå kunstnere er sjelden og de holder seg gjerne for seg selv. Men
likevel er de ofte kjent for at de maler eller bygger uvanlige ting. Men man
kan ikke defineres inn i begrepet bare fordi man har gjort noen få underlige
kunstverk, her er det snakk om en langvarig og original produksjon,
forklarer Rossner.
Et utvalg av seksten kjente og ukjente rå kunstnere skal vises i den
ferdige utstillingen plukket ut av en jury bestående av Rossner selv,
Roanne O’Donnel fra Galleri NordNorge og Svein I. Pedersen fra Nordnorsk
Kunstnersenter, Imi Maufe fra Galleri VOX i Bergen og Eva Skotnes Vikjord
fra Se Kunst i Nord-Norge. Disse kunstnere er spredt over hele Norge, og
blant de som er plukket ut for å vise sine arbeider er Herleik Kristiansen,
Geir Wallem, Ann-Mari Erichsen, Frode Felipe Schjelderup, Karly Mikalsens
og objekter fra Kristians Hus i Kåfjord.

Et galleri for rå kunst
Simone Rossner er avdelingsleder ved Trastad Samlinger som er en del
av Sør-Troms Museum. Den har sitt utspring i historien til Trastad Gård
i Kvæfjord, som i nærmere 40 år var en sentralinstitusjon for psykisk
utviklingshemmede i Nord-Norge. I paviljong 7 – en del av den gamle
bygningsmassen – åpnet det et museum i 1996 som viser historien til
psykisk utviklingshemmede etter andre verdenskrig.
En historie som på den ene siden forteller om en institusjonaliserings
prosess vi i dag ikke kan gå god for, og som samtidig forteller om men
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En nesten usynlig kunstsjanger i Norge
I møte med kunst fra rå kunstnere er det lett å undre seg over hvilken

▶

HAROLD E. HANSEN 1949—2014
✎ Eva Skotnes Vikjord

diagnose kunstneren har. Dette er også noe som tidligere har blitt
poengtert i utstillingssammenheng.
– Det dreier seg ikke om diagnoser, men om selve kunstverket og
dens kjennetegn som kvalifiserer til å kunne komme inn i sjangeren rå
kunst. Å ha en diagnose er ingen garanti for å være en rå kunstner. Rå
kunst er heller ikke amatørkunst. Det er kunst uten å være kunstig fordi
den har ikke den akademiske filter. Egentlig må man være kunst-insider
for å gjenkjenne Outsider Art/rå kunst. Det dreier seg om hvordan den
akademisk lærte kunsten brytes ned og forandres til noe originalt og
uvanlig, forklarer Rossner.
Tilbake på hennes kontor ligger det en bunke bøker og magasiner,
hun tar opp en av bøkene og blar fort igjennom.
– I denne boka er rå kunst fra rundt omkring i verden samlet i
museer og i private samlinger. Outsider Art/rå kunst fra Norge er ikke
med, mye av grunnen ligger i at vi i Norge ikke har definert rå kunst før
nå. Dette vil jeg endre på, vi skal på kartet og inn i samlingene som finnes
verden over, forteller Rossner.
◀

Utstillingen Rå kunst – Outsider Art i Norge er resultatet av et prosjekt
initiert av Sør-Troms museum i 2011 under tittelen «Utvikling av nasjonalt
senter for Outsider Art». Prosjektet har hatt som oppgave å vise at det
finnes rå kunstnere i Norge. Når utstillingen åpner 20. september i Galleri
Nord-Norge i Harstad skal åpningstalen holdes av Gunnar Danbolt,
professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Se Kunst i
Nord-Norge er samarbeidspartner og organiserer utstillingens turné over
en toårsperiode.

◆

Daglig Leder, Se Kunst I Nord-Norge

Det er med sorg Se Kunst i Nord-Norge har mottatt beskjed om styre
medlem Harold E. Hansens bortgang. Harold Hansen var medlem
av Narvik Kunstforening fra midten av 80-tallet, periodevis i kunst
foreningens styre, og som leder der fra 2006. Han har sittet som varemedlem i Se Kunst i Nord-Norge som Nordlands representant siden 2009,
og fast styremedlem fra høsten 2013. Som pensjonert politimann ønsket
han å bidra innen formidling av visuell kunst – både lokalt i Narvik
Kunstforening og for Se Kunst i Nord-Norge. Harold hadde et brennende
engasjement for lokale visningssteders vilkår og faglig utvikling. Han
var med det en katalysator for utviklingsbehovet i landsdelens kunst
foreninger. Med Harold har vi mistet en ildsjel som vil bli savnet både
i det regionale og det lokale kunstformidlingsmiljøet.

MINNEORD
✎

Roar R. Langseth & Styret i Narvik Kunstforening

Det er med stor sorg og vantro at vi mottok melding om bortgangen av
vår kjære og mangeårige leder Narvik Kunstforening Harold E. Hansen i
en alder av 65 år. Harold døde brått og uventet fra oss onsdag 20. august
2014, etter et kort sykeleie.
Harold var en bauta innenfor kunstforenings virke. Nu har han lagt
fra seg styreklubba for godt. Fra da han trådte inn i Narvik Kunstforening
på midten av 1980-tallet ble han raskt engasjert i diverse utvalg. Som
nåværende leder av kunstforeninga ble han også styremedlem i Se Kunst
i Nord Norge.
Harold var ikke redd for å stille kritiske spørsmål om kunst, kunst
uttrykk og kunstens vilkår her i vår region, og var en engasjert pådriver
for det viktige arbeidet med kunstformidling og kompetanseutvikling.
Harold var også en humørspreder. Hans vinnende vesen skapte også
veldig gode relasjoner til de andre kunstforeningene i vår region, spesielt
Harstad Kunstforening hvor vi utviklet en god samarbeidsplattform.
Vi savner deg så uendelig mye.
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«TO» — GUNN HARBITZ
ADDE-ZETTERQUIST KUNSTGALLERI,
SALTDAL, 07.09—23.11.2014
✎ Amalie Marie Selvik
Tommi Sarkapalo

◆

Sekunstmagasin

«SKILLS — THINKING THROUGH MAKING,
TELLING BY HAND»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER,
03.10.—09.11.2014
✎ Torill Haaland ◆ Nordnorsk Kunstnersenter
Nordnorsk Kunstnersenter

over
Gunn Harbitz, In-situ og Parallell under arbeid.
Foto: Tommi Sarkapalo
til høyre
Portrett av Gunn Harbitz under arbeid med Parallell.
Foto: Tommi Sarkapalo

Dualiteten
mellom to former
Skulpturer på over ett tonn er det sjeldent å få stilt ut innendørs
i norsk sammenheng. Skulptør Gunn Harbitz har laget ni stein
skulpturer til utstillingen To som denne høsten vises i gjestegalleriet
hos Adde-Zetterquist Kunstgalleri.
Gunn Harbitz er opprinnelig fra Finnfjordbotn i Troms, og har bodd
i Fredrikstad de siste årene. Hun har holdt på med steinkunst i over
30 år, og er tilknyttet steinindustrien både i Skjeberg og Bohuslän i
Sverige. Hun arbeider nesten utelukkende stedsspesifikt. Gjestegalleriet
i Adde-Zetterquist galleriet har et arkitektoniske særpreg. Dets buede
tak, naturlig lys som strømmer inn gjennom takvinduer, og robuste
tregolv åpner for at billedhoggeren kunne skape tunge skulpturer som
utnytter lysinnfallet.
– Ett-tonns skulpturene To og In situ forflytter naturen inn i rommet.
Intensjonen er å skape en sameksistens mellom skulptur og rom, hvor
det taktile og subtile er i fokus. Steinene får et fysisk volum og steinenes
tyngdekraft artikuleres på eget vis inne i rommet, uttaler Harbitz.
Frem mot utstillingen To har Harbitz arbeidet med dualiteten
som oppstår mellom to former. Med utgangspunkt i to former som
kan repeteres eller sammenflettes i et flytende forløp oppnår hun et
skulpturelt grep og en rytme, som også skaper grunnlag for fortolkning;
i dette tilfelle Kajsa og Per = to, kunst og politikk = to. En parallell består
alltid av to.
I tillegg til utstillingen har utsmykningskomiteen for Adde-Zetterquist
Kunstgalleriet invitert Harbitz til å lage en skulptur som skal stå perma
nent utenfor inngangen til galleriet på Storjord i Saltdal. Skulpturen har
fått navnet Parallell og er utført i gabbrostein.
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Betydningen av håndverksmessig kunnskap
Begrepet skill (ferdighet) har fått ny aktualitet de seneste årene. Både
billedkunsten og kunsthåndverket har tatt en vending bort fra det
rent konseptuelle, og mot et fokus på selve objektet, dets materialitet
og den kunnskapen som ligger bak objektets tilblivelse. Utstillingen
SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand kan ses i sammenheng
med denne vendingen, hvor kunsthåndverket, og håndverksmessig
kunnen blir satt i et større samfunnsperspektiv.
Gruppeutstillingen handler om håndverksmessig kunnskap, og hvilken
rolle den kan spille i dagens samfunn. Fokus vil være på hvordan kunst
håndverk og materialbasert kunst i aller høyeste grad er knyttet til
intellektet, og hvordan denne kunstformen innehar et stort potensial for
dristig meningsproduksjon. Prosjektets overliggende tema er betydningen
av håndverksmessig kunnskap i en verden av i dag, og hvordan denne
kunnskapen fornyes i forhold til de utfordringene som samtiden byr på.
I 2015 turnerer utstillingen til flere kunstsentre i Norge, samt visnings
steder i Sverige og Finland. I anledning åpningen i Svolvær vil det bli
arrangert et tverrfaglig seminar lørdag 4. oktober.
Kuratorer for utstillingen er Putte H. Dal, Torill Østby Haaland og
Janne Juvi Rasmussen. De deltagende kunstnerne er: Hedda Bjerkeli,
Paulo Goldstein, Tuva Gonsholt, Kaarina Kaikkonen, Vidar Koksvik,
Britta Marakatt-Labba, Solveig Ovanger, Kjell Rylander, Kim Simonsson,
Janna Syvänoja, Silje Figenschou Thoresen, Grethe Winther-Svendsen
og Annika Åkerfelt.

NYHET
SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST
✎ Amalie Marie Selvik ◆ Sekunstmagasin
Monica Anette Svorstøl

under
Inngang med foaje og resepsjon, kunstbutikk og bibliotek.
under
Sámi Dáiddaguovddás, Samisk senter
for samtidskunst, i nyoppusset bygg.

over
Det store gjesteatelier er lyst med mange vinduer, og ligger
nærme Iver Jåks-huset hvor gjestekunstnerne oppholder
seg i Iver Jåks Residency Program.

fra venstre
Top Of The World er kuratert av tidligere direktør Jan-Erik
Lundstrøm. De 100 glasskålene til Monica Edmondson i
A Hundred Migratory er igjen samlet etter åresvis på en
global rundreise, og til venstre henger rosa frynser fra
taket i verket Halo (2012–2013) av Outi Pieski.
Hjørdis Kurås står foran inngangen til prosjektrommet
hvor engelske Lindsay Seers har bygget opp igjen sin
videoinstallasjon Monocular i form av en hytte – som
sist ble vist i Kabelvåg under LIAF 2010.

Endelig i nye lokaler
Etter flere års planlegging har Sámi Dáiddaguovddás, Samisk senter
for samtidskunst, fått innviet sine nye lokaler midt i Karasjok sentrum.
I fjorten år har kunstsenteret holdt til i usentrale små lokaler. Men med
ny lokalitet i den nyoppussede gamle samiske folkehøgskolen har senteret
kommet nærmere Kunstskolen, annen infrastruktur og med Karasjok
skole og videregående liggende rett bak. Senteret har allerede mottatt
henvendelser om samarbeid fra disse naboene.
Foran 200 oppmøtte gjester den fjortende juni ble kunstsenteret
og første utstilling offisielt åpnet av visepresident Henrik Olsen fra
Sametinget og Marita Isobel Solberg, leder for Samisk Kunstnerforbund.
Innvielsesutstillingen, Top of the World (14.06.–20.07.), presenterte nye
kunstverk av seks internasjonale kunstnere – som alle har hatt et gjeste
kunstopphold i Karasjok. Blant dem kunstnerne Joar Nango, Roger Mullin
og Linda Persson.

Den nye direktøren Hjørdis Kurås har nå ansvaret for å fylle møterom,
seminar- og konferanserom, kontorlokaler, utstillingshallen og prosjekt
rommet med innehold og kunstutstillinger. I tillegg til å administrere et
lydstudio tilgjengelig for lydkunstnere. Karasjok har ikke mange fastboende
kunstnere så Kurås håper det er mulig å utnytte potensialet i andre etasje
for et gjestekontor og en gjesteleilighet.
Utøver høsten vil utstillingsprogrammet inneholde blant annet
utstillingen Northern Beauty i august, en retrospektiv utstilling med
Aage Gaup i september, og avrunde året med samarbeidsprosjektet
«Sámi Contemporary» som tidligere har blitt vist ved Korundi Rovaniemi
Kunstmuseum, University of Lapland i Rovaniemi og Norbottensmuseum
i Luleå.
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KUNSTKRITIKK
INGRI HARALDSEN, «GRUS, IS, SAND, STØV & STEIN»
PETTER DASS-DAGENE, PRESTEGÅRDEN PÅ ALSTAHAUG, 19.06.—17.08.2014
✎ Hege Dalen ◆ FRILANS KUNSTSKRIBENT OG KULTURFORMIDLER
Ingri Haraldsen
lengst til venstre
Ingri Haraldsen, White and Black, blyant på
papir, 2013, montert i teipet glass, nedfelt i
beiset tre.
under
Ingri Haraldsen, Do I feel endless nights, 2013,
blyant på papir.

Ingri Haraldsen, White and Black, blyant på
papir, 2013, montert i teipet glass, nedfelt i
beiset tre.

Ingri i
ingenmannsland
Dikterpresten Petter Dass spiller en viktig rolle i vår nordnorske
kulturhistorie. Få andre diktere fra sin samtid kan vise til den samme
oppmerksomheten, som kulturell samlingsfigur og identitetsmessig
referanse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Fortsatt er han en
mytisk figur som inspirerer kunstnere i alle sjangre.
Fotografi og naturalistiske illusjoner
Petter Dass var opptatt av naturen, gud i naturen – gud i alt, og Du skal
ikke ha andre guder enn MEG var da også tema for årets Petter Dass-Dagene,
der billedkunstneren Ingri Haraldsen var valgt som årets festivalkunstner.
Ingri Haraldsen (født 1984, Sandnessjøen) har funnet mye inspirasjon til
sine tegninger fra barndomsopplevelser og ferier gjennom oppveksten i
Sandnessjøen. Utstillingen Grus, is, sand, støv & stein inneholder ni blyant
tegninger på papir – i svært forskjellige størrelser. Alle utførte med nøyaktig
detaljer enten de illustrerer landskap, mennesker eller abstrakte motiv. Små
tegninger av store motiv, som et fjellmassiv, og store tegninger av små
motiv, som hjertet i verket Do I feel the endless nights. De fleste av tegningene
er tradisjonelt montert bak glass og ramme, mens enkelte tegninger, som
White and Black, er presset mellom to glassflater og frittstående nedfelt i
mørkbeisede trestokker slik at den framstår som installasjoner i rommet.
Leker med forestillinger
Haraldsen tegner bildene sine etter fotografier hun har funnet i ei gammel bok,
blad eller album. Hun påstår at det er noe som skjer i tegningene som ikke skjer
i foto. Tegningene er jo døde, men det er akkurat som illusjonene om virkelighet
er større enn i foto, på tross av at fotoet gjengir nøyaktig det som øye ser.
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Man kan forstå hva kunstneren sikter til. For bruker man litt tid på
tegningene, skjer det forunderlige ting. Man tror man ser hva bildene
forestiller, men så trer det fram noe helt annet. Tegningen, Do I feel endless
nights, som er det største i utstillingen, kan se ut som et kart over Afrika,
men det fremstår også som et levende hjerte, sett innenifra. Hvis du ikke
har noe å sammenligne med – kan du heller ikke finne forståelse for hva
bildet forestiller. Hjernen leter og reagerer på gjenkjennelser. Den prøver å
finne en mening og slår sammen bilder for å forstå. Så finner den kanskje
en sammenheng, der det egentlig ikke finnes en forbindelse fra før. Som for
eksempel i de to arbeidene, The forgotten letters og The air is so soft here, it
keeps one from dying har hun tegnet to ulike bilder som kan ut som de er fra
to ulike verdensdeler. Når man ser på dem samtidig får man opplevelsen av
at det er en forbindelse mellom dem og skaper en fortelling ut i fra det.
Ingri i ingenmannsland
Ingri er opptatt av det ukjente – dit vil hun, der vil hun være. Det er i dette
ingenmannslandet, Ingri befinner seg i sitt kunstnerskap. Stein kan se ut
som et gamle prospektkort av De syv søstre. Det er svart, rått og skarpt.
Som en mørk, uhyggelig bevegelse er landskapet i motivet i ferd med å
forsvinne foran øynene våre, det flyter bort som en rennende, seig masse,
som så går over til lett, svevende støv. Det kan se ut som at fjellene i tegn
ingene til Ingri Haraldsen er i ferd med å si oss noe, at de har noe å fortelle.
Hva om fjellene og isen var levende – hva da? Hva skjer? Det kan se ut som
de er i ferd med å bevege på seg, forsvinne, kollapse eller for å ta det helt
ut: Tar et oppgjør med inngrodde forestillinger.
I utstillingskatalogen kan man lese at tegningene handler om relasjoner,
menneskelige forhold, og Haraldsen sikter til menneskets relasjoner til ▶

KUNSTKRITIKK
FESTSPILLUTSTILLINGEN 2014 —
«PARADISE RECLAIMED»
GALLERI NORDNORGE,
21.06.—08.08.2014
✎ Amalie Marie Selvik ◆ Frilans Skribent Og Kunstkritiker
Monica Anette Svorstøl

Johan Furåker, Fountain of the Moors, 2013, og Colour Chart I, 2012, olje på mdf.
foto: Monica Anette Svorstøl

Ditte Ejlerskov, Vagabond, 2012, olje på lerret. foto: Monica Anette Svorstøl

naturen. Hvordan mennesket forholder seg til naturen – at man
forsøker finne seg selv i naturen, besjeler naturen, som om den skulle
være en del av en selv. Og at man leser sine egne tanker inn i naturen.
◀

Fra naturmytologi til framtidsvisjoner
Det er akkurat som om Haraldsen har forsøkt å fange det usynlige
eller usette. Deler av motivet blir tegnet med kraftig blyant for så å gå
over svakere nyanser. Motivet glipper foran øynene våre når både form
og innhold endrer seg. Det er som hun leter etter det usynlige, også
i fotografiene hun har funnet i gamle bøker. Hun fører strekene inn i
forestillingenes verden der ulike vesener trer fram i fjellene. Ja, det kan
være de underjordiske som trer fram av tåka.
Kunstneren aktualiserer motivene med å plassere mennesker
og dyr inn en ny tidsalder eller framtid, kanskje dommedagsprofetier.
Ville fortidens mennesker sitte på den måten de gjorde i dagens miljø
forstyrrede landskap? Beveger reinen seg i flokken som i gamle dager?
Hvor vil det hele ende. Hun holder samtalen gående med naturen. Det
er naturen selv som sitter med svarene, om det er noen som vet. Det
finnes ingen over naturen, uansett hvor flinke vitenskapsmennene blir,
klarer de ikke å styre over naturen.
Med Du skal ikke ha andre guder enn MEG setter Petter Dass-Dagene
tro og religion i fokus. I utstillingen Grus, is, sand, støv & stein har Ingri
Haraldsen sin egen frie og personlige oppfatning av festivalens tema –
som hun på en underfundig og stillferdig, men bevisst måte deler med
publikum. For henne er det i naturen hun finner svarene hun leter etter.
Men hun må lete, lete i det ukjente, Terra Inkognita.

Illusjonen
av paradis
I alle kulturer har mennesket drømt om et fredfylt sted hvor
det ikke er mangel på noe – et jordisk paradis, et Shangri-La, et
Slaraffenland, en oase. Festspillutstillingen Paradise Reclaimed er
viet samtidskunstens blikk på ideen om paradiset, med kunstverk
fra et knippe skandinaviske kunstnere toppet med en tysksveitsisk videokunstpionér.
Svenske Johan Furåker har i sine malerier tatt for seg den persiske
forestillingen av paradiset som en frodig hage. Det persiske ordet for
paradis Ferdós betyr også grønn hage. Den persiske hagen hadde
kvadratisk form med en vannkilde i midten og fire innganger/utganger
etter Koranens beskrivelse av de fire elvene i Paradiset som bringer en
evig strøm av livgivende vann, melk, vin og honning.
Maleriet Retelling Persian Paradise – som ligger på gulvet – er kopiert
etter et persisk gulvteppe kalt et paradisteppe og ligner en hage sett
ovenfra, malt i et stiliserte mønster. På avstand ser teppe perfekt ut, som
utopi, men ved nærmere granskning oppdager man uregelmessigheter
i den symmetriske repetisjonen av mønsteret. Blant annet feil fargevalg.
I kopieringen av teppet, som Furkåker har utført sammen med Ditte
Ejlerskov, inkluderes alle produksjonsfeil. Slik blir feilene i teppet med på
å bryte illusjonen av paradiset som perfekt.
Man finner flere slike dystre påminnelse i Furåkers malerier. Den
vakre grønne hagen i Fountain of the Moors, er anlagt i streng symmetri
med vannfontene, grusganger og hekker. Men selve hagens konstruksjon
avslører en mørk side, de tykke murer avgrenser herlighetene fra en
kaotiske farlig omverden – som et sted kun for de privilegerte. Det
grønne fargekartet til Furåker, Colour Chart I, er også en påminnelse ▶
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Ditte Ejlerskov, Beyoncé Goes Bananas, 2013, detalj,
etsning på papir.

Toril Johannessen (fra venstre), The Oppel-Kundt Illusions,
The Poggendorf Illusions og The Zöllner Illusions, 2014.

om at vi mennesker kan se flere variasjoner av fargen grønn, enn noe
annen farge. Hvorfor? For å kunne oppdage farlige rovdyr i vegetasjonen.
Evnen ligger anatomisk og fysisk i oss.
◀

Drømmeferien
I tidligere tider så man for seg paradiset som en hage. I moderne tid ser
vi kanskje for oss et paradis som en drømmeferie annonsert i europeiske
reisemagasiner. I Ditte Ejlerskovs malerier av fargerike magasinforsider, i
The Travel Magazine Series, lokkes det med reisemål til avsidesliggende tro
piske stillehavsøyer, med palmer og hvite strender. Kanskje er reklamen noe
av det mest ekte uttrykket for vår livssituasjon i dag? Fordi de speiler vår
lengsel og etterspørsel etter avslappende ferier på ensomme strender ved
blått hav? Den danske kunstnerens malte approprierte motiver er et mulig
forsøk på å nærme seg virkeligheten fra en side som går inn under den
glossy overfladiskheten.
Ejlerskov har lenge vært fascinert av superstjernene Rihanna og
Beyoncé, og har dukket ned i internettstrømmen av kjendisfotografier.
I et forsøk på å trenge inn i vår fanatiske dragning til berømthetenes
perfekte verden har hun utført en serie etsninger, Beyoncé Goes Bananas,
og en serie med malerier av Rihanna. Ejlerskov synes det er interessant
at begge popartistene bruker kropp og seksualitet i sine image etter
tradisjonen Josephine Baker banet frem. Jazzsangerinnen og danserens
lettkledde opptredener på 1920-tallet definerte for første gang en mørk
kropp som ren skjønnhet. Baker ryddet plass for svarte kvinner ved å for
vandlet det erotiske til et sted for makt og selvutfoldelse, i motsetning til
ydmykelse og kontroll. Men Ejlerskov mener superstjernene undertrykker
sine røtter og opphav fra slaveritiden og kolonialiseringen. For eksempel
i musikkvideoen Déjà Vu (2006) danser Beyoncé i åkeren til den største
sukkerrørsplantasjene i Mississippi, men i den sammenhengen aldri belyst
slaveriet som skjedde der. I sine etsninger repeterer Ejlerskov dansescenen fra videoen – igjen og igjen – for at bildene fra åkeren med
sukkerrørsplanter skal festes til vår netthinne.
Kulturelt betingede illusjoner
Toril Johannessens installasjon Unlearning Optical Illusions passer godt inn
i denne konteksten. I galleriets største utstillingssal henger syv fotografier
av tekstiler med optiske mønstre i sterke farger, tilhørende tekster og
stiplede linjer klistret på gulvet. De fleste av oss antar at slike fargerike
tekstiler er tradisjonelt afrikansk, og svært populære i Vest-Afrika. Men
stoffene var opprinnelig eksportvare fra Nederland til de hollandske
koloniene på 1800-tallet.
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Olav Christopher Jenssen, Rigoletto/Generation 3, 2007–2008,
hvitglasert terrakotta. Detalj.

I samme tidsperiode fikk oppdagelsen av geometriske illusjoner stor
interesse i tysk persepsjonspsykologi. Johannessen blander sammen disse
to ulike historiene – den ene om tekstiler og den andre om klassiske geo
metriske illusjonsteorier – og inviterer publikum til noen enkle eksperi
menter. For eksempel til å finne sin blinde flekk på netthinnen ved å følge
de stiplede linjene på gulvet mot til et bilde med et tildekket øye. Tekst
arkene ved siden av bildet blir usynlig når man kommer på en viss avstand,
og er en helt individuell erfaring.
Tekstarkene informerer også om de ulike teoriene bak illusjonene i
de utstilte tekstilmønstrene til Johannessen. Hun finner det interessant
at vi har et kulturelle anlegg for å se visse illusjoner, som videre betyr at
persepsjon og kulturelle forskjeller har betydning for vår omgang med
omverden; lever man på et sted uten forekomst av rettvinklet arkitektur
oppleves illusjonene annerledes i motsetning til personer oppvokst i urbane
områder. Men det finnes øvelser får vi vite, som kan avlære øyet disse
illusjonene, til å betrakte omgivelsene, og forstå verden, på andre måter.
Nært og intimt
I rommet under mezzaninen møter man igjen referansen til paradiset
som hage; Edens Adam og Eva. I Pipilotti Rists videoverk Pickelporno fra 1992
kommer man tett på et elskende par i et virtuelt landskap av metaforiske
bilder – frukt, isfjell, brann og vulkanutbrudd. Videoen er et nøkkelverk
av videokunstneren som siden 1960-tallet har fokusert på kvinners
følelser, kropp og seksualitet som tema. Pickelporno er filmet med et lite
overvåkningskamera, og vårt blikk følger kameraets intime granskning
av kropp, hud og kjønnshår. Det suser og bruser mellom mann og kvinne,
fra kurtisering til orgasmens høydepunkt, i en visuell oppvisning av
seksuell forening.
I samme rom står seksten klumpete antropomorfe skulpturer fremstilt i
glasert terrakotta laget av Olav Christopher Jenssen. I den glinsende melke
hvite glasuren tegner det seg tydelige avtrykk fra kunstnerens håndtering
og forming av det myke materialet som vitner om skapende kraft med egne
hender. Det er nærliggende å betrakte leirfigurene i lys av skapelsesmyter
der en Gud formet leire fra jorden til menneskelignende figurer for å blåse
liv i dem.
I Paradise Reclaimed er sammenstillingen av de fem kunstnerne svært
vellykket utført av kurator Joakim Borda-Pedreira. Ideen om utopisk para
disisk idyll og illusjonen om det perfekt liv er et lett gjenkjennbart tema,
og utstillingen oppleves å kommunisere godt med publikum.

ARCTIC BEING 2014 — VARANGERFESTIVALEN
VADSØ KUNSTFORENING, 06.08.—10.08.2014
✎ Ingerid Jordal ◆ Vadsø kunstforening
Elena Chernyshova ◆ I. Jordal/Vadsø Kunstforening

Her er et fotografi fra workshopdeltager
Tiril Hilmersen som har fått tittelen A sense of water.

Et av fotografiene til Elena Chernyshova
montert på et bygg ved kaia i Vadsø.

Workshopdeltager Ingerid Jordal med
fotografiet How long are you staying?

Fotografisk
historiefortelling
Arktis er et område som i dag preges av et internasjonalt fokus
rettet mot geopolitiske og råvareøkonomiske spørsmål. Men hva
med menneskets plass i den arktisk virkelighet?
Arctic Being startet i 2013 som et treårig prosjekt initiert av Vadsø Kunst
forening i samarbeid med Varangefestivalen. Fotografene som inviteres til
Vadsø under festivalen belyser livet i Arktis gjennom utendørs utstillinger
og workshops. Fotografene arbeider i skjæringspunktet mellom kunst og
dokumentasjon. Slik problematiserer festivalutstillingen også makten til å
definere arktisk virkelighet.
Dager av mørke – netter av lys
Invitert til årets Arctic Being var den russiske dokumentarfotografen Elena
Chernyshova som er bosatt i Frankrike, men født i det gamle USSR, Moskva
i 1981. Hun utviklet et lidenskapelig forhold til fotografiet etter å ha studert
og jobbet som arkitekt i kun to år. Hun forlot jobben og la ut på en reise
på sykkel fra Toulouse til Vladivostok og tilbake. Reisen strakk seg over
30 000 kilometer, 26 land og 1004 dager, og ble for henne en kulturell
og menneskelig utfordrende erfaring avgjørende for hennes valg om å bli
fotograf. I 2011 mottok Chernyshova et stipend fra Lagardèrestiftelsen for å
realiser en dokumentarserie hun har gitt tittelen, Dager av mørke – netter av
lys (2012–2013). Det var fotografier fra denne fotoserien som preget Vadsøs

vegger under Arctic Being 2014, i august. Fotografiene viser dagliglivet i
gruvebyen Norilsk, lokalisert 4000 km nord for polarsirkelen, i Sibir.
Bilder som kommuniserer
Seks personer deltok på årets fotoworkshop med Elena Chernyshova som
hadde tittel og tema «Photographic storytelling». Her fikk man lære hvordan
et bilde kan føre til en historiefortelling, og sortere ut egne fotografier som
kommuniserer og til å skrelle bort de som ikke gjør det. Chernyshovas
personlige oppfølging satte deltakerne stor pris på. Etter fire dagers intens
workshop ble deltagernes dokumentarserier presentert i kunstforenings
lokale. Fotografiene hvor ulik bakgrunn og tilknytning deltagerne har til
Finnmark, og omhandlet derfor svært forskjellige tema; som tilflytting og
fraflytting, russisk skjønnhetsideal, kjærlighet til småbyer og havet.
Gjennom Arctic Being ønsker Vadsø Kunstforening å utfordre lokal
befolkningen til å reflektere over eget forhold til nordlig liv og identitet.
Kunstneriske workshops er derfor den viktigste brikken i formidlingen av
Arctic Being. På den måten kan flere unge og eldre mennesker i Vadsø
møtes og ta stilling til kunst for å la seg utfordre, provosere og glede seg
over den. Å bli gitt rammer å jobbe innenfor, og selv være medskaper håper
vi i kunstforeningen vil føre til økt interesse og bruk av kunst og kultur, men
også refleksjon over eget væren, liv og omgivelser.
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NYHET
TROMSØ KUNSTFORENING, 22.08.—26.10.2014
✎ Tone Tingvoll ◆ Kunsthistoriker Og Stipendiat, Kunstvitenskap Uit Norges Arktiske Universitet
Kjell Ove Storvik ◆ Tromsø Kunstforening

Aage Gaup, Skifte, skulpturinstallasjon. Detalj.
foto: Kjell Ove Storvik

Aslaug Juliussen, Multiple stitches – Sight in sewing,
installasjon utført i tekstil, metall, bein og hår.
foto: Kjell Ove Storvik

Møtepunkt
Čáppatvuohta ja duohtavuohta
Utstillingen Beauty and Truth/Čáppatvuohta ja Duohtavuohta er den første
gruppeutstillingen på flere år som utelukkende viser nyproduserte
verk av samiske samtidskunstnere. Valget av de elleve kunstnere har
ikke vært tilfeldig. De har alle bidratt til å aktualisere samisk kunst for
kunsthistorieforskningen gjennom sitt samarbeid med The Sámi Art
Research Project (SARP).
Forskning underveis
Faggruppe for kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT) har i mange
år arbeidet for å utvikle nye perspektiver på samisk kunst og urfolkskunst.
Med The Sámi Art Research Project (2009–2014) har aktiviteten utviklet
seg fra enkeltstående master- og doktorgradsprosjekter, til en samlet og
målrettet forskning, med undervisning og formidling.
I denne prosessen har behovet for revisjon av kunsthistoriefagets
teorier og metoder motivert ny tverrfaglig åpenhet og samarbeid. Spørsmål
om forskningsetikk, historieforståelse og urfolksmetodologi har bidratt til
kritiske og konstruktive diskusjoner mellom de seks forskerne i SARP og
våre samarbeidspartnere. I tre internasjonale konferanser har vi invitert
kunstnere fra ulike deler av Sápmi til å presentere sine erfaringer og praksis.
Både for å legge til rette for utveksling av kunnskap, og for å synliggjøre at
kunstnerne deltar i utformingen av den faglige diskursen om samisk kunst
på linje med forskere, kuratorer og filosofer.
Utvidede dialoger
Utstillingen, Beauty and Truth/Čáppatvuohta ja duohtavuohta, er et resultat
av dette samarbeidet. Intensjonene bak utstillingsprosjektet strekker seg
derfor lengre enn å flytte de faktiske dialogene fra akademikernes arena
over til kunstnernes visningsrom. Erfaringene viser at det er viktig å utvikle
nye måter for formidling av både kunstens og forskningens arbeidsmåter
og betydninger i samtiden. I resepsjonen, betraktningen, av samisk
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samtidskunst oppfattes representasjonene ofte som et spørsmål om
kunstnerens egen identitets- og kulturpolitikk. Vår utstilling har derimot
som mål å rette fokuset mot kunstverkets ulike måter å bære og
produsere mening på.
Som resultat av en kreativ og formgivende prosess, kan kunstnerens
verk fungere som et møtested for diskusjon, nyansering og fordypning.
Når kunsthistorikeren tolker et verk og utformer en tekst, bidrar bruken
av metode og form til forskerens så vel som leserens forståelse. Gjennom
utvekslingen mellom kunstnerens og kunsthistorikerens faglighet, kan
kunsten komme til syne som noe som både tar opp i seg, bidrar til og
overskrider allmenne forståelser.
Meningsfull sammenheng
En bok gis ut som en del av utstillingsprosjektet. Her tar SARP-forskernes
tekster utgangspunkt i en tysk filosof som har hatt stor betydning for
kunsthistorikeren Erwin Panofsky (1892–1968), og dermed utviklingen av
vårt fags metodiske grunnlag. Med Ernst Cassirer (1874–1945) og hans
filosofi om symbolske former, kan kunsten forstås som et sikte vi kan forstå
oss selv og verden gjennom. Kunsten stilles på nivå med andre former, som
språk, myte, religion og vitenskap, men kjennetegnes av sin særegne måte
å intensivere virkeligheten på.
Det enkelte kunstverket forstås som uttrykk for en dynamisk og
kunnskapsformende prosess. Kunsten kan trekke alt inn i sin verden, men
i det kunstneren gir verket form, skapes en enhet ut av dette mangfoldet.
Slik «kondensering» til meningsfull sammenheng – eller sannhet – skjer
også innen forskningen. Når kunsthistorikeren beskriver, analyserer og
tolker objekter og hendelser i tid og rom, må arbeidet nødvendigvis hvile
vel så mye i intuisjon, kreativitet og erfaring, som i det formale
og håndverksmessige.

◆◆ SARP er finansiert av Forskningsrådet og
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske
Universitet.
◆◆ Kunstnere i utstillingen er Aage Gaup, Gunnvor
Guttorm, Geir Tore Holm, Aslaug Juliussen, Britta
Marakatt Labba, Joar Nango, Sara Margrethe
Oskal & Matyas Le Brun, Synnøve Persen, Lena
Stenberg, Kristin Tårnesvik og Stein Erik Wouthi.
◆◆ Kuratorgruppen består av 1.amanuensis ved
Kunstakademiet i Tromsø og tidligere SARPdeltaker Hanna H. Hansen, ph.d.-stipendiater
i kunstvitenskap Irene Snarby og Tone Tingvoll
(SARP, UiT), samt intendant Leif Magne Tangen
og kurator/formidler Hanne Gudrun Gulljord ved
Tromsø Kunstforening.
◆◆ Den 24. oktober lanseres boken Beauty and
Truth/Čáppatvuohta ja duohtavuohta på Tromsø
Kunstforening med kunstnernes tekster og
kunsthistoriske essays:
◆ Beauty and Truth. Dialogues between Sami Art
and Art Historical research av Hanna H. Hansen
◆ Duodji as Sami experiences in Contemporary Art…
av Irene Snarby
◆ Interactions between Art, Self and World
av Tone Tingvoll
◆◆ www.tkf-sarp.no

Lena Stenberg, Mobilitet, installasjon, 2014,
tredimensjonal installasjon og objekter i tre.
foto: Kjell Ove Storvik

Kunsthistorikerens metode
De elleve samiske kunstnerne som takket ja til å delta i prosjektet fikk av
oss en utfordring. De måtte velge et referanseverk fritt fra kunsthistorien,
tolke dette, skrive en kort tekst, samt produsere et nytt verk til utstillingen.
Intensjonen har vært å eksperimentere med en tradisjonell forståelse
av metode, samt utvikle og utvide dialogen mellom kunstverk og tekst,
kunstner og forsker.
I realiseringen av utstillingen viser det seg at kunstnerne å ha latt seg
inspirere av det samme mangfoldet vi kunsthistorikere forholder oss til som
kilder i tolkningsarbeidet. Fem av kunstnerne har valgt å referere til verk fra
eldre og nyere kunsthistorie, som blant annet Aslaug Juliussen sitt valg av
Sandro Botticcelis The Birth of Venus fra 1486 og Aage Gaup sitt valg av René
Margrittes The Unexpected Answer fra 1933. Mens Kristin Tårnesvik er blant
kunstnerne som har valgt å gå i dialog enten samisk diktning, filosofi eller
litterære skildringer.
Kunstnere i dialog
De utstilte kunstverkene og tilhørende tekster skrevet av kunstnerne vitner
om at møter mellom ulike kulturer, fagtradisjoner og uttrykk har vært inspi
rerende og viktig i den skapende prosessen. Et eksempel er måten Synnøve
Persens maleri Premonition of Summer’s Day går i kunstnerisk dialog med
Joan Mitchells maleri Sans Pierre fra 1969. Persen beskriver arbeidet opp mot
utstillingen som en ny oppdagelse, men også et gjensyn. I forståelsen av
fargenes intensitet og endringskraft ser hun referanser til så vel amerikansk
abstrakt ekspresjonisme, kulturkamp og kjønnsperspektiv som nedfelt i
begge malerienes uttrykk.

Geir Tore Holms lydinstallasjon Muohttagis čállim/Vi skriver i snøen er et
annet godt eksempel på at utviklingen av nye måter å gi form til forståelse
står sentralt i samtidskunsten. Her gis referanser til Inger og Paul Utsis dikt
Min eallin/Vårt liv (1980) og samisk naturpoesi. I følge Holm er hans verk et
ledd i egen utforskning av det nære og åpenbare, hvor publikum inviteres
til å reflektere over naturlig tilstedeværelse ved å la seg omgi av lydene fra
tissing i snø, bølger og hundebjeffing.
I Lena Stenbergs installasjon Mobilitet møter betrakteren en lavvolignende konstruksjon, hvor trestengene gjennombores av en rekke tre
møbler og huskeråd. Stenberg beskriver sitt kunstverk som en samfunns
kritikk inspirert av Nils-Aslak Valkeapääs diktserie Ruokto váimmus/Mitt hjem
er i mitt hjerte (1985). I utstillingsrommet setter møblene den tradisjonelle
lavvuens balanse- og bæringsprinsipper på prøve. Diktene oppretter en
relasjon mellom de to samiske kunstnerne, men inviterer også publikum inn
i dialogen, og møtet, mellom to ulike former for virkelighet: mellom ord og
tredimensjonal form.
Fruktbare friksjoner
Med Ernst Cassirer kan man si at skjønnhet og sannhet rommer et felles
paradoks: Det som både føles velkjent og påtakelig og som ikke er til å ta
feil av når det kommer til menneskelige erfaringer, lar seg verken holdes
fast, eller bevises, innen de humanistiske fagene. I likhet med kunsten må
også forskningen forstås som et pågående og meningsformende arbeid.
Med Beauty and Truth/Čáppatvuohta ja duohtavuohta håper vi i SARP å vise
hvordan faglig motiverte dialoger kan bidra til å utvikle nye arbeidsmåter,
og dermed også nye perspektiver på samisk kunst.
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KUNSTKRITIKK
BACHELORUTSTILLINGEN 2014
KUNSTAKADEMIET I TROMSØ, 24.06.—01.06.2014
✎ Hilde Sørstrøm
Hilde Sørstrøm

◆
◆

Kunsthistoriker, frilans skribent og kritiker
Alexander Selvik Wengshoel

Dystopisk
reise til framtiden
Mens vi er opptatt med vårt forfaller verden rundt oss, sakte men
sikkert. Men hvor lenge kan vi spankulere rundt bekymringsløst og
forsyne oss av naturressursene uten at det får katastrofale følger?
Skal vi tro årets bachelorstudenter ved kunstakademiet i Tromsø,
går vi en dyster framtid i møte.
Apokalyptisk landskap
I årets avgangsutstilling, No Guts No Galaxy, presenterer seks bachelor
studenter sine avgangsprosjekter etter tre års kunststudier. Nytt av året er
at utstillinga er flyttet fra Tromsø Kunstforening til kunstakademiet. Fordelt
over to etasjer i akademiets eget galleri, filmrom, black box og white cube
finner vi mixed-media installasjoner, film og foto. Kurateringen framstår
litt kaotisk og uoversiktlig, men det bidrar i grunn til å danne et passende
apokalyptisk landskap for utstillingen.
Moder Jord svarer tilbake
I galleriet ruver Hilde Marstranders fire fotografier på aluminiumsplater og
fascinerer fra første øyekast. Motivet er nærbilder av rustende båtsider på
fraktskip i Nord-Norge, Russland og Grønland som er spesielt utsatt for
global oppvarming. På båtsidene som er malt i klare farger ser man linjer
av rust som synes å bore seg gjennom den avflakkende malingen. Dette
danner uttrykksfulle gjengivelser av noe som for mange ikke er annet enn
alminnelige industriobjekter. Fotografiene representerer imidlertid en av
hverdagens realiteter, nemlig forfall. Selv om konservering kan forsinke
nedbrytingsprosessen kan den ikke stoppes helt. Marstrander uttaler i sin
utstillingstekst som følger fotoserien, Contraposition, at Moder Jord jobber
også i det stille og kan bruke år og generasjoner på å ta tilbake det hun
mener er sitt.
Marstrands mål med prosjekt er å avbilde noen av tegnene på at vi
mennesker og våre konstruksjoner ikke alltid er så motstandsdyktige som
vi liker å tro. For meg blir dermed rusten som trenger gjennom malingen
en påminnelse om at selv menneskeskapte fraktskip – som kan assosieres
med styrke og en nærmest evigvarende karakter – er sårbare overfor
naturkreftene. Marstrander kommunisere med publikum med et modent
og interessant prosjekt med evne til å skape inntrykk, som blir værende
også etter at jeg har forlatt utstillingslokalet.
Filosofisk rebus
Ørjan Andersons installasjon i galleriet består av en bærbar PC uten tastatur
og er plassert på et stativ midt i rommet. På datamaskinen er det skriblet
med tusj Res Extensa og Res Cogitans, begreper brukt av filosofen René
Descartes for å skille mellom kropp og sjel. På skjermen kan man lese diktet
YYY, sterkt preget av usammenhengende, subjektive og tildels absurde
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formuleringer. Kombinasjonen av diktet og de filosofiske begrepene kan
forstås som et forsøk på å stille spørsmål ved skillet mellom kropp og sjel.
Kan disse i det hele tatt skilles fra hverandre eller er de egentlig uløselig
sammenfiltret? Andersons film som vises i andre etasje gir også inntrykk
av at det er spørsmålet om sannhet som ligger til grunn. Gjennom flere
sekvenser med korte film- og lydklipp fra dokumentarer, naturprogrammer,
youtube, klassiske filmer og moderne tv-serier blir det uklart hva som er
fiksjon og hva som er virkelighet. Verkene som i stor grad legger opp til
intellektuell analyse blir imidlertid litt for mye rebus med litt for få ledetråder
for min del. Det er kanskje ikke å forvente noe annet når inspirasjonen
hentes fra opphavsmannen til sitatet «Jeg tenker, altså er jeg».
Mystisk om fremtiden
Henrik Sørlids rominstallasjon befinner seg i kunstakademiets white cube
og er på størrelse med en studenthybel. Sørlid har fylt opp rommet med
interiør og gjenstander som hinter til okkulte ritualer. På veggen projiseres
en film hvor blant annet klipp av to-hodede babyer vises. Et interessant
utgangspunkt som raskt griper oppmerksomheten min, men som til
syvende og sist føles underkommunisert. Kanskje hadde det fenget meg
mer dersom jeg hadde sett hans performance under utstillingsåpningen,
for som enkeltverk fungerer det dessverre ikke for meg.
Også Vivian Sørlis insallasjon Marbles with NSA and others blir noe
vanskelig å få tak på. Bordet med klinkekuler og små isoporbiter, smelta
mobiltelefoner, bærbare pc-er kokt i vann, og metallrør utover bordet,
er presentert i et røft og kaotisk uttrykk, og danner et slags apokalyptisk
scenario. Man ser likhetstrekk med Marstranders tematikk, en dystopisk
spekulering i hva global oppvarming kan føre til, uten at Sørlis installasjon
evner å engasjere videre.
Samfunnskritikken fortsetter lengre inn i rommet hvor Shameer Nyland
Kinniya presenterer en fascinerende videoinstallasjon kalt Knowing it would
have something of me… . Klipp av en kjøttkvern er projisert på et stykke strekt
latex, hvor formen umiddelbart gir assosiasjoner til skinn av et flådd dyr.
Formen minner rett og slett om merket som ofte følger på klær og sko
for å vise at det er ekte skinn. Tankene går til samfunnets overforbruk av
dyr i mat- og moteindustri og kjøperens ofte ukritiske holdning til dette.
Det visuelle uttrykket er minimalistisk og stillferdig samtidig som det er
kraftfullt, mørkt og spennende. Absolutt en kunstner det er verdt å følge
med i fremtiden.
Blodig samfunnskritikk
En som virkelig klarer å kommunisere med publikum blant de seks
bachelorstudentene, er Alexander Wengshoel. Studenten stod for vårens
mest omdiskuterte kunsthendelse i Tromsø, som vakte oppsikt både i ▶

Alexander Selvig Wengshoel, Uten tittel, installasjon og fotografi.
Foto: © Alexander Selvik Wengshoel

Hilde Marstrander, Contraposition, fotografi på aluminium.
Foto: Hilde Sørstrøm

nasjonal og internasjonal presse samt i sosiale medier. Historien om
hvordan han tilberedte kjøtt fra sin egen utopererte hoftekul og spiste
den med fløtegratinerte poteter og rødvin ble sterk kost for mange.
Kunstneren har selv uttalt at han ønsker å sette fokus på vårt forhold til
egen kropp. Spørsmålet er om han har noe mer å formidle? I utstillinga
henger flere fotografier av Wengshoel i en liten bod inne i white cube,
fra operasjonen og av han selv dekket av blod. I tillegg til hjelpemidler,
medikamenter, kroppshår og brev som representerer korrespondansen
mellom Wengshoel og helsevesenet. Sammen forteller gjenstandene
og fotografiene en historie om et liv som er fremmed for de fleste av
oss. En sterk personlig historie om å møte et tilsynelatende empatiløst
helsevesen med makt til å bestemme over andres liv. Et tema som
jeg finner mest interessant ved dette prosjektet. Det er rett og slett
samfunnets forvaltning av naturen, men da ikke dyr eller planter, men
mennesket selv som på bekmørkt vis kommer under lupen her.
I No Guts No Galaxy viser kunststudentene et stort miljø- og
samfunnsengasjement preget av en sterk dystopisk undertone.
Men til tross for tross for dystre framtidsutsikter viser de nyutdannede kunstnerne med sine prosjekter en vilje og guts, som vitner
om at det tross alt er «better to burn out than to fade away», for å
sitere Neil Young & Crazy Horse fra albumet Rust Never Sleeps.
◀

PEDER BALKE
Visjon og revolusjon
14. juni – 12. oktober
man – fre
lør og søn

10.00 – 17.00
12.00 – 17.00
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alle dager
10.00 – 17.00
Sjøgata 1, Tromsø
www.nnkm.no
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Ditt rammeverksted!
Vi dekker alle dine behov for
innramming på en hyggelig
og profesjonell måte.

Kunstutstilling
Velkommen til

med nordnorske motiver

Parkveien 100, Bodø - Tlf.: 911 33 878

Lavengalleri.no
Innramming

Alt i glass & glassarbeid

DEN 69. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING –

NORDNORSKEN 2015

Den Nordnorske Kunstutstilling er den årlige landsdelsutstillingen
for bildende kunst av kunstnere som er født i, er eller har vært
fast bosatt i landsdelen.
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Nordnorsken 2015 er basert på fri innsendelsesrett
Juryen oppnevnes i samarbeid med kunstnernes fagorganisasjoner
Den Nordnorske Kunstutstilling fremvises i de tre nordligste fylker
Utstillingen arrangeres og administreres av Bodø Kunstforening
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