OM Å TENKE VERDEN PÅ NYTT
Slik ble AK Dolvens kunstoppdrag i Stormen

NYE VENDINGER I ET ROM FOR KUNST
Første utstilling i Bodøs nye kulturbygg

VESTERÅLINGEN MOT STRØMMEN
På atelierbesøk hos Gunnar Tollefsen

FRA EN STØRRE SAMMENHENG
Bjørn Tore Stavangs første kunstoppdrag

GRENSEKRYSSENDE KUNSTNERE
Søker flere kunstner til gjesteopphold i Berlin
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Det blir Barents Spektakel i 2015
#04

◆

desember 2014

LEDER

Kunst som språk
Bilder kan beskrive mer enn ord. Allerede før vi tilegner oss lese og
skriveferdigheter kan vi bruke bilder som språk. Nettopp fordi vi har
den egenskapen at vi kan se for oss bilder.
Streken er et redskap mennesket har benyttet i uminnelige tider
for å forklare og å beskrive ting der ordene ikke strekker til. Våre iboende
kreative egenskaper er et uvurderlig redskap for å forstå andres bilder.
Disse grunnleggende skapende evner kan gjøre oss i stand til å kom
munisere med hverandre gjennom billedspråk. Det forutsetter at vi trener
opp den estetiske dimensjonen for å se og oppdage verden omkring med
et annet blikk. Slik kan vi utfordre nysgjerrigheten å oppdage at det fins
mange måter å se verden på. Det er derfor betimelig å stille spørsmål
ved hvorfor de kreative fagene får så liten oppmerksomhet i grunnskolen?
Hva kan så kunsten som et eget språk tilføre oss? Samtidskunst stiller
ofte spørsmål omkring samfunnet, med fokus på aktuelle menneskelige og
samfunnsmessige sammenhenger. I det får kunsten en rolle i å stimulere
fantasien og å utvide våre meninger om den tiden vi lever i. Slik kan kunst
som eget språk bidra til å skape verdibasert refleksjon og diskusjon, omkring
hvilken bilder vi formidler ut til verden, av oss selv og om samfunnet vårt.
Tidligere kunstforståelse derimot var utelukkende rettet mot formalestetiske kriterier, noe Gunnar Tollefsens modernistiske billeduttrykk er
et eksempel på. Han gikk ut av kunstakademiet i 1963 med Åge Storstein
som sin professor, i en tid hvor det modernistiske formspråket enda var
rådende. Tollefsen har gjennom en lang kunstnerisk karriere fortsatt å
utvikle sine estetiske komposisjoner i et særegent billedspråk. Slik man
kunne oppleve bildene i hans utstilling som inngikk i åpningsprogrammet
da Kulturfabrikken i Sortland åpnet tidligere i høst.
Opplevelsen av ulike kunstformer vil alltid avhenge av brillene de sees
gjennom. Med et opptrenet estetisk blikk har man også et grunnleggende
redskap i møter med samtidskunstens mange ulike kunstneriske ytringsformer.
Kunstens kan berike oss gjennom fokus på vår historiske og nedarvede
verdier, slik AK Dolvens kunst i kulturbyggene bibliotek og konserthus,
Stormen i Bodø. Dolven har flyttet kultur og naturelementer inn i en
kunstnerisk kontekst som berører vår identitet og historie.
To massive steiner, en lyktestolpe, et eldre retusjert fotografi og
ett sett av nyere malerier er transformert inn i en helhetlig sammenheng
som kommuniserer med de to byggenes funksjon. Den utforskende
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samtidskunsten rommer stort potensiale, ved at den
setter spørsmål og peker på noen sider av samfunnet i vår egen tid.
Dette aspektet kan vi se i en annen form i utstillingen Vendinger,
som er åpningsutstillingen for den nye kunstscenen i Stormen Bibliotek og
Litteraturhus, med Se Kunst i Nord-Norge som produsent. Utstillingsprofilen
til den første utstillingen i Stormen kunstscene er fundert i en mer lang
siktig plan og ment å legge premisser for videre drift og identitetsbygging.
Vektlegging av nyere kunstformer og nye produksjoner er særdeles viktig.
Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo tar i utstillingen Vendinger
for seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte
sannheter. De to kunstnerne utfordrer konvensjoner knyttet til religion,
politikk, geometri, natur og språk preget av subtil humor blandet med
den største alvor. Kunstnerne utnytter potensiale i kunsten gjennom ulike
tilnærminger og fremtoner slik en kritisk stemme. Deres meningsytrende
ideer er basert på et innhold vi alle på ett eller annet slags vis har et forhold
til. Samtidskunsten viser slik til at den kan åpne opp og demokratisere
◆
kunsten ved å invitere til dialog å dele tidsaktuelle kunstneriske ytringer.
Presentasjonen av kunsten i møte med publikum er et avgjørende
element, det fordrer kvalifiserte visningsrom tilknyttet faglig kompetanse.
At kunsten ikke alltid er selvforklarende og kan oppfattes utfordrende,
må publikum være oppmerksom på. Samtidig skal en god formidling
skape engasjement og nysgjerrighet for nye blikk i opplevelsen av kunst.
Stormen kunstscene har kvalitetene og forutsetningen for å være en
plattform for dialog mellom kunst og publikum. Det er nå tid for Bodø
som fylkeshovedstad for Nordland å etablere en tungtveiende plass på
den nordnorske kunstscenen, som kan bidra til å skape ringvirkninger
for landsdelen.
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HVA SKJER?
DESEMBER 2014–FEBRUAR 2015

Marja Helander deltar i utstillingen Sami
Contemporary med videoen Trambo (2014, detalj).

SE KUNSTTURNeer
Rå kunst i Norge – Outsider Artists
Utstilling produsert av Trastad Samlinger,
Sør-Troms Museum. Turné i regi av SKINN.
01.11.–31.12.2014: RiddoDuottarMuseat
01.02.–31.03.2015: Kautokeino bygdetun
Hollow Earth –
Emilija Skarnlyte og Tanya Busse
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
21.02.–08.03.2015: Svolvær Kunstforening
Jeg flytter ut – Geir Backe Altern
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
10.01.–08.02.2015: Alta Kunstforening
21.02.–08.03.2015: Svolvær Kunstforening
Den levende erfaring –
Margrethe Iren Pettersen
Del av kunstprosjektet Avtrykk –
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge
produsert av Se Kunst i Nord-Norge.
09.01.–16.01.2015: Rana Kunstforening
21.02.–08.03.2015: Svolvær Kunstforening
Lyden av kunst 2014–2015
Produsert av Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design. Turné i regi av SKINN.
31.01.–15.02.2015: Hadsel Kunstforening/
Galleri Apotheket
21.02.–01.03.2015: Senter for nordlige folk
07.–15.03.2015: Arktisk kultursenter
12 Falsa Ark – Grunnlovsutstilling
Produsert av Nordnorsk Kunstnersenter.
Turné i regi av SKINN.
15.11.–31.12.2014: Petter Dass-museet

Det er ti år siden sist Yngve Henriksen
stilte ut nye malerier i Galleri NordNorge.

Ny utstilling med sterke fotografier fra Rune Eraker.

UTSTILLINGer
Per Adde og Kajsa Zetterquist
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal
Homo Religiosus
Ny fast fotodokumentarisk utstilling.
Perspektivet Museum, Tromsø
Speak Through Art
Ai Weiwei, KjARTan Slettemark,
Gilbert & George, Shirin Neshat m.fl.
23.05.2014–29.03.2015: Kaviarfabrikken
SALT – Stedspesifikk arkitektur
www.salted.no
Frem til 06.09.2015: Sandhornøy, Gildeskål
Nord/Malerier 2011–2014 – Yngve Henriksen
29.11.2014– 17.01.2015: Galleri NordNorge
Det blinde øyet – Rune Eraker
Fotografier
07.11.–31.12.2014: Tromsø Kunstforening
Vendinger –
Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo
12.11.2014–08.02.2015: Stormen bibliotek
og litteraturhus, Bodø
Sámi Contemporary
Internasjonal utstilling
14.11.2014–04.01.2015:
Samisk senter for samtidskunst
En gjenopprettet sammenheng –
Line Anda Dalmar og Regine Osbakk
14.11.–18.12.2014: Bodø Kunstforening
Det er botn i Vestfjorden – Karianne Stensland
21.11.–31.12.2014: Nordnorsk kunstnersenter

I Nasjonalmuseets blindsone
Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonal
museet og TrAP i anledning markeringen av
grunnlovens 200 års-jubileum.
07.01.–22.02.2015: Galleri 2, Stamsund
05.03.–03.05.2015: Gjenreisningsmuseet
For Guds Skyld! – Anne I. Biringvad
09.01.– 15.02.2015: Nordnorsk Kunstnersenter
Duodji – Per Isak Juuso
23.01.–01.03.2015:
Samisk senter for samtidskunst
Digital Balke/Divine North
29.01.–01.02.2015: Galleri NordNorge
Artic Take Away – Barents Spektakel 2015
Festivalutstillingen
04.–08.02.2015: Kirkenes sentrum
Fotografier – Vidar Nordli–Mathisen
05.–28.02.2015: Galleri NordNorge
Den 69. Nordnorske Kunstutstilling
14.02.–15.03.2015: Bodø Kunstforening
Tegning – Kristin Skrivervik
06.03.–12.04.2015: Samisk senter
for samtidskunst
Mellomrom – Eva Bakkeslett
27.02–12.04.2015: Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnergruppen FUFF
Yvonne Normanseth, Ingerid Jordal,
Maret Anne Sara og Inger Emilie Solheim
07.–14.03.2015: Alta Kunstforening
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«JEG FANT, JEG FANT, ALT ER IKKE SOM DU TROR DET ER, SER DU» – AK DOLVEN
KUNST I OFFENTLIG BYGG – KULTURKVARTALET STORMEN, BODØ
✎ Anki Gerhardsen ◆ journalist og kritiker
AK Dolven Studio ◆ Ernst Furuhatt

Anne Kathrine Dolven
Foto: AK Dolven Studio

Om å tenke
verden på nytt
Kulturkvartalet Stormen feirer åpningsfest i disse dager, og det er
AK Dolven som har skapt den permanente kunsten på stedet. Hun har
lett mellom urtid og framtid, mellom lyd og bilde, mellom det lokale
og det allmenngyldige for å finne et nytt blikk på virkeligheten.
– Dette er faktisk Rune Johansens tippoldeforeldre.
Anne Katrine Dolven lener seg over rekkverket i den brede trappa som
utgjør sentrum i Bodøs splitter nye bibliotek, og fester blikket på et stort,
medtatt fotografi på veggen midt imot.
Tre og et halvt år med byggeplass, maskiner, heisekraner, gule refleks
jakker og «adgang forbudt» er over, og i skrivende stund er det bare dager
til dørene åpnes i både konserthuset og i biblioteket. Bøkene er på plass i
hyllene, store sofaer er klare til å ta imot folk som vil lese, skravle og hvile.
Mellom reolene er det sittegrupper. Her og der et bord, og gjennom den
store vindusfasaden mot havet, presser det karrige novemberlyset seg inn
i lokalet.
Det lukter nytt treverk og ny maling og nye møbler overalt, men på
veggen foran oss ber altså et fotografi fra begynnelsen av forrige århundre
om oppmerksomhet. Det viser et eldre ektepar fra Beiarn. De er fattigslig
kledd og sitter på trappa foran det som trolig er hjemmet deres. Fotografiet
har mange spor av tidens tann, men det er først og fremst de nitidige
skrapemerker ved ekteparets føtter som preger bildet.
– De er samer, og har egentlig kommager på seg. Men kommagene er
skrapet bort og det samiske gjort usynlig, forteller Dolven.
Fotografiet er trykket på et stort lerret, forstørret og strukket over en
lyskasse i størrelse fem ganger tre og en halv meter. Derfra kikker ekteparet
på alle som beveger seg i biblioteket, og forteller taust om tiden som går
og om forholdet til egen identitet og opprinnelse. Dolven har funnet bildet
i fotograf og kunstnerkollega Rune Johansens familiealbum, og på mange
måter er det karakteristisk for hele verket hennes: Det er funnet, og det
beveger seg i grenselandet fortid, nåtid og framtid.
Fotografiet er altså ett av flere elementer i Dolvens bidrag til Stormen
kulturkvartal. Kunstneren, som delvis bor på Kvalnes i Lofoten og delvis i
London, har en omfattende nasjonal og internasjonal merittliste. Hun ble
spesielt invitert til å delta i konkurransen om å få skape kunst til Bodøs
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Foto: AK Dolven Studio

nye storstue, og den konkurransen vant hun. Prosjektet hun presenterte
for juryen bar titttelen: Jeg fant, jeg fant, alt er ikke som du tror det er, ser du.
Denne askeladdenaktige tilnærmingen til verden preger det kunstneriske
fundamentet for hennes fire verk: Alt er funnet lokalt, men samtidig forsøkt
plassert i en ny og overraskende ramme.
– Hjelp meg å se ting på nytt, for da kan jeg tenke på nytt, forklarer
Dolven og sitere komponisten John Cage; «Change my way of seeing.
Seeing is about thinking.»
Lyden av Bodø
Den nye tanken som Dolven inviterer til er basert på én utendørs lyd- og
lysinstallasjon, 272 oljemalerier, det allerede nevnte fotografiet fra Johansens
familiealbum, samt to enorme granittsteiner fra Gildeskål. Steinene har det
vært debatt om. Mer om det senere.
Lyd- og lysinstallasjonen har form som en 18 meter høy lyktestolpe,
og står plassert mellom biblioteket og båthavna. Den er laget av stål og
kobber og utformet i samarbeid med et lokalt firma. I toppen av stolpen
er det montert lyspunkter og en høyttaler som aktiveres hvis noen tråkker
på en pedal på bakken. Lyset kastes ned i en kjegleform, og innenfor denne
kjeglen renner så lyden av mennesker i Bodø ned på den som står nedenfor
og lytter.
Lydene er opptak Dolven selv har funnet. Hun har har vært på føde
avdelingen og tatt opp lydene fra en nyfødt guttebaby, hun har fanget en
samtale mellom en eldre kvinne og hennes to oldebarn. Hun har stemmen
til en av Bodøs unge bloggere, og hun har vært på Aspmyra og funnet lyden
fra fotballspillere som trener.
– Alle deltagernes navn og fødselsdato skal inngraveres på en plakett
ved foten av installasjonen Bodøstemmer 2014. Det blir et stort spenn både
aldersmessig og geografisk. Flere av spillerne til Glimt kommer jo fra helt
andre kanter av verden, poengterer Dolven, og legger til at dette er Bodø
2014, året da Stormen åpner.
Maleriene er malt på plater av aluminium og montert på en åpen vegg
mellom to etasjer i det bygget som utgjør bibliotek og litteraturhuset. Rad
på rad med rektangler, malt i nyanser av hvitt og svake blåtoner utgjør en
slags meditativ refleksjon over nordnorsk lys. Står du langt borte, forsvinner

Change my way of seeing – seeing is about
thinking med 280 oljemalerier og den store
natursteinen Dolven fant i fjæra i Gildeskål.
Foto: Ernst Furuhatt

Bodøstemmer 2014, interaktivt lydog lysverk i form av en lyktestople.
Foto: Ernst Furuhatt
Anne Kathrine Dolven, Eventyrsteinen.
Foto: Thierry Bal

detaljene, men kommer du nært dukker ulike mønstre og fragmenter
fram på flatene.
– Jeg ser på dem som et slags partitur, sier Dolven og peker mot de
to siste bildene på nederste rad. De er malt i helt sort og utgjør nærmest
et slags kolon: Noe kommer etterpå. Det er ikke slutt her. Alt fortsetter.
Men så var det altså de to steinene.
Den minste, en formfullendt sak på fem tonn med myke kurver, ligger
i uterommet på toppen av biblioteket. Uterommet er en del av barnas
avdeling, og steinen er en lydskulptur full av eventyr. De har Dolven
har funnet i Just Qvigstads samlinger i Bodøs gamle bibliotek. Qvigstad
var rektor ved lærerhøyskolen i Tromsø, filolog, folklorist og forsker på
samisk språk. Han skrev ned en rekke samiske eventyr som Dolven har
fått skuespiller og svolværjente Marit Adeleide Andreassen til å lese inn.
Ungene kan klatre på steinen, lene seg mot den, eller sitte foran den på
skinnfeller mens de lytter til eventyrene fra et par timers lydspor som går
i en kontinuerlig loop.
– Steinen er hult ut for å få plass til høyttalere, og den tåler all slags
vær, forsikrer Dolven.
Det var imidlertid jakten på den største steinen som skapte all furoren.
For da det ble kjent at Dolven ville hente en enorm stein fra naturen i
Nordland og plassere den inni kulturhuset uten å gjøre noe mer med den,
ble det bråk. Mye av bråket stod hennes egen kollega, Karl Erik Harr for.
Harr gikk hardt ut i et leserbrev i Avisa Nordland, og karakteriserte stein
prosjektet som vanvidd og galskap og sløsing med penger. Harr trakk også
Dolvens kunstneriske skjønn og ferdigheter i tvil, og lurte på hva i all verden
en stein på et gulv hadde med kunst å gjøre. Ikke uventet kastet mange
lesere seg på den sinte bølgen. Avisa Nordland måtte i perioder sensurere

leserkommentarer på grunn av innhold og form. Dolven vedgår at det
gjorde vondt alt sammen. Såpass vondt at hun sluttet å lese det avisa
publiserte om kunsten hennes.
– Men det kom noe godt ut av det til slutt, sier Dolven.
– Det var all medieomtalen som gjorde at folk tok kontakt for å tipse
meg om steiner som kunne passe til prosjektet.
Både den store og den litt mindre steinen fant hun etter lang tids leting
i fjæra i Gildeskål. Den største veier bortimot tjue tonn og har innslag av
kvarts som danner underlige mønstre og spor. Langsiden er høy og slett og
lett å lene seg mot der den ligger taus og urokkelig på gulvet foran baren.
– Store steiner har alltid fungert som et møtested for folk, sier Dolven
og stryker hendene langs den ru overflaten.
– Og så er det dette med tid. Granitt er blant verdens eldste berg
arter. Denne steinen er mange tusen millioner år gammel. Jeg er opptatt
av minner og tid. Fortid og framtid. Tid er som et materiale i seg selv.
Stemmene i lydskulpturen handler også om tid. De er nåtid i dag, men
om noen år…
Det nære og det allmenngyldige
Stein. Natur. Lyd. Lys. Menneske. Det samiske. Det norske. Det nordnorske.
Folk her. Historiene her. Minnene herfra: Det stedsspesifikke er altså en
sentral premissleverandør for Dolven, men hun understreker allikevel det
allmenngyldige i verket.
– Jeg jobber alltid på denne måten. Jeg tar utgangspunkt i stedet jeg
er på, men det er samtidig avgjørende at verket også skal kunne fungere i
en helt annen kulturell kontekst. Alt er funnet her i Nordland, alt er laget i
samarbeid med folk her i Nordland, men alt skal være så autonomt at det
skal kunne stå og virke hvor som helst.
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«VENDINGER» – TRYGVE LUKTVASSLIMO OG SNORRE YTTERSTAD
STORMEN BIBLIOTEK OG LITTERATURHUS, 12.11.2014–08.02.2015
✎ Ellen Mcguirk ◆ Professor I Visuell Kunst, Uin
Ernst Furuhatt ◆ Trygve Luktvasslimo

fra venstre
Oversiktsbilde fra utstillingen Vendinger,
med Snorre Ytterstads Target sculpture, #6,
2014 i forgrunnen.
Foto: Ernst Furuhatt
Snorre Ytterstad, Fluebinderen, 2009.
Foto: Ernst Furuhatt

Nye vendinger
i et rom for kunst
Det ljomet bokstavelig talt i veggene da utstillingen Vendinger
åpnet 12. november i Bodøs nye storstue, Stormen.
Invitasjonen til å produsere den aller første utstillingen fikk Se Kunst i NordNorge på initiativ fra Bodø Kommune. Kunstnerne Trygve Luktvasslimo
(født 1978) og Snorre Ytterstad (født 1969) ble av kuratorgruppen Kjersti
Solbakken, Eva Skotnes Vikjord og Linn Rebekka Åmo valgt til å produsere
nye kunstverk til utstillingen Vendinger.
Nye rom, nye bekjentskap
Med sin bibellignende bokutgivelse Primitive Rim (2014) i hånden, startet
Luktvasslimo åpningskvelden med en performance av karakteren Thor
med sin usannsynlig hårmanke og uforglemmelig introduksjonstale. Thor
er karakteren i Luktvasslimos nye videoverk, En mer robust identitet, og ett
av de to nyproduserte arbeidene i Vendinger sammen med Ytterstad sin
nye skulptur og andre arbeider.
Performancen ble vist i en fullsatt multibrukssal vis-à-vis det nyetablerte
utstillingsrommet for kunst i Stormen.
Rommet for kunst, som foreløpig mangler et eget navn, er på cirka 100
kvadratmeter og plassert i første etasje av bibliotekdelen i Stormen. Rommet
har god takhøyde og preges av store gulv-til-tak vindusflater på den ene
veggen. Vinduene skaper en fin interaksjonsmulighet med livet utenfor
Stormen, men legger likevel beslag på relativt mange løpemeter vegg.
Både Luktvasslimo og Ytterstad har begge godt etablerte kunstnerskap
med både viktige nasjonale og internasjonale innslag. Luktvasslimo stilte
ut sist ved Petter Dass Museet ved Alstadhaug, og har siden han tok sin
mastergrad hos Konsthögskolan i Malmö (2006) hatt jevn utstillingsog performanceaktivitet nasjonalt og internasjonalt. Ytterstad har sin

6 SeKunstMagasin

kunstnerutdanning fra både Bergen (1992–1995) og Oslo (1995–1996) og
hadde æren av å få sitt kunstnerskap presentert i en midt-i-karrieren
utstilling på Museet for samtidskunst i 2011. I tillegg til å ha være aktiv på
det internasjonale arenaen, har Ytterstad fått bred presentasjon i Norge.
De to kunstnerne har ikke stilt ut sammen tidligere, og det kan
være utfordrende for kuratorene i et utstillingsprosjekt når det bestilles
nyproduserte arbeider av kunstnerne. Men Solbakken forteller at sam
spillet mellom de to har fungert bra på mange plan. Kuratorgruppen så
sammenhenger i kunstnernes forhold til språk, til tekst som menings
bærende og til kunst som uttrykksform, og det var dette de ønsket å la
kunstnerne videreutvikle ved å gi dem en mulighet og arena til å produsere
nye arbeider. I tillegg til honorar for deres deltakelse, fikk kunstnerne
dekket en stor andel av produksjonskostnadene i forbindelse med utstil
lingen. Dette, bekrefter Solbakken, var for å gi kunstnerne best mulig
produksjonsvilkår på visningsstedet. For å produsere videoverket En mer
robust identitet mottok Luktvasslimo i tillegg et reisestipend fra Nordland
fylkeskommune som han benyttet til å reise til Atacamaørkenen i Chile.
Et indre univers og søken på livets melodi
Luktvasslimos tredelte verk består av en film, en fotoserie og en
performance. I videoverket møter man Thor (Luktvasslimo) som
ikledd en oransje romdrakt starter sin søken etter åpenbaringer og
noe å gi tyngde til sin lette sjel. På sin selvrealiseringstokt krysser Thor
et fornuftsstridig, nesten utenomjordisk landskap. I dette landskapet
finner han veien inn i en hule og ut fra denne trekker han en trompet.
Trompeten er med å gi livet til protagonisten en melodi og en struktur,
en retning og en fornemmelse av tid, og ikke minst det fundamentet
som var utgangspunktet for hans søken. Denne var tilsynelatende inne

Trygve Luktvasslimo, stillbilder fra En mer robust identitet, video, 2014.
Foto: James Newitt

i han hele tiden, da forløpet i verket kan tyde på at dette er en indre
vandring han har begitt seg ut på.
Videoverket er i dialog med Luktvasslimos andre arbeid i utstillingen,
fotoserien Et rikt indre liv. I denne har Luktvasslimo fotografert berg fra øya
Tro på Helgelandskysten. Ordtaket «tro kan flytte fjell» får nye kontekster
og rammer gjennom dette arbeidet, hvor Luktvasslimo vektlegger spesielt
den uvanlige røde bergarten serpentin i disse fotografiene.
Mellomrommet hvor alle livets historier kan finne plass
Snorre Ytterstads verk Target sculpture, av en svær målskive konstruert som
en skulptur, og spiller på flere lignende strenger. En målskive er som regel
helt flatt, mens en skulptur (per definisjon) er et tredimensjonalt objekt som
tillater betrakteren å betrakte denne fra flere vinkler. Ved hjelp av hengsler
brettes målskiven ut og den kan henges opp, men den kan også klappes
sammen igjen. Dermed kan objektet forflytte seg fra det helt flate til det
skulpturbaserte og tilbake igjen. Objektet har en identitetstvetydighet eller
mulighet til å forflytte sin identitet fra en form til en annen, og i denne
tvetydigheten skapes et uendelig stort rom for ettertanke.
Utfordringen av å skape en fysisk ting som har flere iboende identiteter
er i seg selv kanskje like interessant for Ytterstad som undersøkelsen (og
oppdagelsen) av dette mellomrommet mellom en form og en annen. Det er
dette han også tar opp i sitt maleri Fluebinderen. Her finner man et bilde som
Ytterstad fant på internett, fotobehandlet og sendt til Kina for produksjon
på lerret. Det at fluebinderen forsøker å lure fisken ved å lage en falsk
representasjon av en flue finner gjenklang i det at Ytterstad fant et foto
grafi som han ikke selv tok, men som han jobbet med slik at den fremstår
som en representasjon av et tradisjonelt maleri på lerret og som ble tilslutt
bestilt og malt i Kina.

Hårete mål
Kommunen har satt hårete mål for sitt nye visningsrom. Kultursjefen i Bodø
kommune, Arne Vinje, omtaler Stormen som en «kraftstasjon i Nordland», et
nytt visnings- og produksjonsarena som skal løfte frem fylkeshovedstaden
Bodø som en sentral pilar på den nordnorske kulturscenen. Dette er
ingen beskjeden visjon, og reflekterer kommunens særdeles interessante
satsning på visuell kunst av høy internasjonal kvalitet. Dette resonerer godt
hos Ytterstad og Luktvasslimo som ønsker velkommen satsningen på det
profesjonelle. Det er få sammenlignbare visningsarenaer i Nordland som
har muligheten til å ha aktivitet på dette nivået.
Det er laget en egen kunstplan for bruken av visningsrommet som Se
Kunst i Nord-Norge har hatt i oppdrag med å utforme, og biblioteket har fått
ansvaret for å følge opp. Utstillingsprofilen i kunstplanen stiller høye krav til
nyproduksjoner og profesjonelt formidlingsarbeid, men per dags dato er det
ikke avklart om ansettelse av sjefskurator.
Om Stormen bibliotek og byens nyeste visningsrom for kunst skal
kunne imøtekomme denne ambisjonen krever mye av den som blir sjefs
kuratoren, samt av den faste utstillingsprofilen, fremtidige nyproduksjoner
og det profesjonelle formidlingsarbeidet som skal ha sitt utgangspunkt i
rommets visuelle kunst.
Stormen har fått en god start med utstillingen Vendinger. I Vendinger
viser Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad at dette er et rom som er
stor nok til de store tankene og ettertankene i livet; spesielt når de i sine
verk skaper et mellomrom mellom to faser i det å søke, eller i det å forføres.
Et mellomrom som kanskje de store tankene trenger, for å få plass til å bli
brettet ut – og inn igjen, og akkurat nok plass til å la dem vende på seg.
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INTERVJU
«GUNNAR TOLLEFSEN: EN EUROPEER FRA VESTERÅLEN»
SORTLAND KUNSTFORENING, 18.10.–02.11.2014
✎ Ida Walenius ◆ Billedkunstner, Kunsthistoriker Og Frilans Skribent
Ove Aalo ◆ Ida Walenius ◆ Elin Mathiassen

Vesterålingen
mot strømmen
Endelig er Kulturfabrikken på Sortland offisielt åpnet! Nå var det
å høy tid å la en av Vesterålens mest kjære kunstnere få innvie
Kulturfabrikkens nye galleri for visuell kunst.

På Nøss er hele familien Tollefsen representert. Hans to barn har gått
samme vei og utdannet seg til kunstnere. Sønnen Espen er fotograf og dattera
Siri er tekstilkunster. Siri kuraterte også utstillingen til Tollefsen på Sortland.

Det er en beskjeden mann som møter meg i døra på Maurnes. Dagen
etter siste utstillingsdag er over. Den nå 81 år gamle kunstneren har vært
med i gamet ei stund. Kunstneren Gunnar Tollefsen (født 1933) vokste opp
på Nøss på Andøya i en søskenflokk på åtte. Han jobbet som håndverker,
først i hjemtraktene, seinere i Oslo. Der tok han et tre måneders kurs i
dekorasjonsmaling og ble ansatt av et malermesterfirma hvor han jobbet i
fire år, samtidig som han tok male kurs på ettermiddagstid. Etter hvert ble
det klart for han at det var utdanning som kunstmaler som var veien for han.
– Vi var 70 stykker som søkte Statens Kunstakademi, og bare 10
kom inn. Dette var høsten 1959, sier Tollefsen, og forteller videre at
opptaksprøven varte i fire dager og besto av akttegning. Han tok også med
fem malerier fra kveldskursene, blant annet ett portrett av kona si Åse.
– Så fikk du velge professor?
– Ja, eller det vil si Aage Storstein (maler og professor ved kunst
akademiet fra 1946–1969) hadde allerede valgt meg, så jeg slapp å velge,
forklarer Tollefsen.
På akademiet gikk Tollefsen i tre år og begynte på det fjerde året,
men startet etter en tid å jobbe istedenfor. I to år jobbet han i Oslo som
dekorasjonsmaler. Så bestemte han og kona seg for å flytte nordover.
– Sørpå var både hus og atelier et problem, det var for dyrt. Men da vi
flyttet til Maurnes fikk vi leie et hus som vi etterhvert kjøpte, sier Tollefsen.
De første årene hadde han atelier nede, mens familien bodde oppe. Nå,
på sine eldre dager, er derimot atelieret oppe, og de har selv flyttet ned.
Treverkstedet har han fortsatt i garasjen. Kona Åse, som var utdannet på
lærerhøgskolen innen formgivingsfag med spesialutdanning i vev, fikk seg
jobb som lærer på Andenes.
Etter hvert overtok han også barndomsgården på Nøss. I 2005 gjorde
familien det om til et galleri som de holder åpent hver sommer.
– Mine andre søsken var ikke interessert i huset, så det ble jeg som
overtok. Nøss var et eksperiment. Vi var nysgjerrige på om det var mulig å
få folk til å komme utover for kaffe og vafler. Folk kom og det var en stor
suksess. Det blir jo mest skisser når jeg er på Nøss, galleriet tar si tid av
sommeren, forklarer Tollefsen.

Kjennskap til tre
– Hvordan var det å komme tilbake til Vesterålen som kunstner?
Gunnar trekker på det før han svarer. – Vel, innstillinga til kunst blant
lokalbefolkninga var vel «Så du har ikke noe arbeid?».
Å få endene til å møtes økonomisk har ikke alltid vært lett. Men Gunnar
og Åse klarte det. Han fikk en del utsmykkingsoppdrag. Disse laget han i
hovedsak i furu. Gunnars kjennskap til treverk er gjennomgående i hans
kunstnerskap, og hans bakgrunn som håndverker lyser igjennom i disse
arbeidene, både i materialbruk og valg av hver enkelt stykke ved. Blant
utsmykkingene han har gjort trekker han fram Telehuset i Alta hvor han laget
et stort relieff i trykkimpregnert materiale som utsmykking på ytterveggen.
Tollefsen har også laget et større relieff i aulan på Tromsdalen
videregående skole i Tromsø. Den samme følsomheten for materialet
kommer fram i hans arbeid med mindre tre relieffer. Hver bit av tre er
møysommelig satt sammen utfra struktur og mønster i årringene til hvert
enkelt stykke, og danner sammen kubistiske former man kan gjenkjenne
fra hans malerier.
Vi går opp i andre etasje av huset, og første rommet han viser meg
er veverommet til Åse.
– Vi har gjort en del utsmykkinger sammen. Jeg har tegnet og hun
vevd, forteller Tollefsen før vi fortsetter til hans atelier. I atelieret er det tre
rom på rad, to store stuer på hver ende, og et smalt rom i midten. Bak det
innerste rommet ligger et gammelt kjøkken. Første rommet vi går inn i er
arbeidsrommet til Gunnar. Her er det bokhyller med kunstbøker og malerier
som pryder veggene – både hans og andres. Midt imot er en mindre
avdeling som ligner et regnskapskontor. Til venstre er arbeidsrommet, med
enda flere bøker og tegninger, og bakenfor der igjen et gammelt kjøkken
som nå er blitt lager og stasjon for tresnitt. Han forteller at han liker best å
bruke poppeltre, fordi veden er passe hardt. Tollefsen har en forkjærlighet
for fugler som mang en gang har kommet til utrykk i hans tresnitt.
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mottsatt side, fra venstre
Tollefsens særskilt kjennskap til tre, her med
en av hans mange treskulpturer.
Foto: Ida Walenius
Gunnar Tollefsen i sitt atelier gjennom 50 års
virke som kunstner på Maurnes.
Foto: Ida Walenius
Datter Siri Tollefsen har vært kurator for
utstillingen i Kulturfabrikken og hjulpet
Gunnar med monteringen.
Foto: Elin Mathiassen

Gunnar Tollefsen, Sommer ved sjøen. Triptyket er et av Tollefsens
hovedverk, hvor man tydelig ser hans klare fargebruk.
Foto: Ove Aalo
Gunnar Tollefsen, I granskogen, viser hvordan
Tollefsen omformer skog til abstrakte flater.
Foto: Ove Aalo

Natur som inspirasjon
Gunnar Tollefsen har gjennom sitt kunstnerskap holdt på sin interesse for
kubisme og abstraksjon. Likevel er naturen så absolutt tilstede i hans kunst,
og man kan tydelig se Vesterålslandskap i form av blant annet myrer
og fjell i hans komposisjoner.
– Naturen er det som gir meg inspirasjon til mine malerier, forteller han.
Tollefsen trenger ikke gå langt, granskogen bak huset på Maurnes er ett
av motivene som kan gjenkjennes. Han jobber ikke ute i naturen, skissene
blir til i atelieret. De omformes og bearbeides for så å bli overført til lerretet,
hvor hver flate blir bearbeidet videre. Han sverger til akrylmaling, fordi
oljemaling synes han tar for langt tid å tørke.
Når man ser Tollefsens malerier på avstand er dets kubistiske
særpreg svært tilstede. Men dess nærmere man går maleriet, dess
mer brytes dette opp og flatene går over til å bli figurative skildringer
av teksturen i landskapet.
Retrospektiv utstilling
At Tollefsen er en kjær kunstner i Vesterålen var tydelig på åpningen av
hans retrospektive utstilling i Kulturfabrikken. Sist han hadde separat
utstilling var på Galleri Apotheket, Stokmarknes, i 2007. På Kulturfabrikken
møtte over hundre personer opp for å hylle Tollefsen i utstillingen Gunnar

Tollefsen – En europeer i Vesterålen, og for å feire den offisielle åpningen av
Kulturfabrikken. I løpet av utstillingsperiodens fjorten dager var nærmere
500 besøkende innom utstillingen.
Utstillingen ble arrangert i samarbeid mellom Galleri Nøss og Sortland
Kunstforening etter et initiativ fra Kunstforeningen. Utstillingen besto av
31 kunstverk, alle er i eie av kunstneren. Både skulpturer og relieff i tre,
tegninger og malerier. På galleriets kortvegg tronet Tollefsens triptyk
Sommer ved sjøen. Et verk som kan ansees som et av hans hovedverk,
utført med hans karakteristiske fargepalett av klare farger, tydelige linjer
med motvekt av mer naturalistiske partier hvor penselstrøkene
er gjennomskinnelige og omformes til steiner.
Flytter til byen
Tilbake i atelieret hos Tollefsen ser jeg plutselig at han får et litt fjernt blikk,
for her hvor han har jobbet i en mannsalder blir det nå endringer.
– Vi har solgt huset her på Maurnes, og skal flytte til Sortland. Det er jo
ikke meininga å bo på bygda lengre når man blir gammel. Ingen butikker og
langt til alt. Et yngre kunstnerpar skal ta over huset og den omkringliggende
tomta, forteller han.
– Men Nøss blir dere å fortsette å ha?
– Ja, vi blir å fortsette i årene framover, sier han bekreftende.
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AIR HELGELAND-BERLIN
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Artbase Helgeland 66°N ◆ Nancy Woods

◆

Zentrum für Kunst und Urbanistik holder
til i en gammel jernbanebygning i bydelen
Moabit i Berlin-Mitte. Vemund Thoe og
Kristin Tårnes i 2013. Kunstnerne får både
reisestøtte og et fireukers opphold ved
ZK/U dekket av ABH i AiR Berlin.
Foto: Nancy Woods

Kyung-Lae Oak

Grethe Winther-Svendsens presentasjon hos ZK/U i 2014.
Foto: Kyung-Lae Oak

I løpet av oppholdet på Helgeland arrangerer kunstnerne
workshops for barn og unge i skolesammenheng når
det passer inn i kunstnernes prosjekter. Her snakker
Julian Weber om stedspesifikke kunst.
Foto: ArtBase Helgeland 66°N

Alois Späth sin hengende lydskulptur i låven.
Foto: ArtBase Helgeland 66°N

Vemund Thoe.
Foto: ArtBase Helgeland 66°N

Grensekryssende
kunstnere
I kunstutvekslingsprogrammet AiR-Helgeland-Berlin sendes to
nordnorske kunstnere til Berlin i fire uker, mens to tyske kunstnere
blir sendt nordover til Helgeland i fem uker.
Denne gjestekunstutvekslingen skjer i regi av ArtBase Helgeland 66°N (ABH)
som et treårig pilotprosjekt drevet av Ina Otzko og Kari Elfstedt. Økonomisk
støtte og drahjelp får de blant annet fra Nordland fylkeskommune, Nord
norsk Kunstnersenter og Den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelsen. Siden 2013
har de gjennomført to gjestekunstopphold i Berlin og to i Helgeland, og Ina
Otzko kan meddele at responsen fra kunstnerne og lokalbefolkningen er
overveldende positive, samt inneholder verdifulle tilbakemeldinger på hva
som kan bli bedre.
– Kunstnerne skulle ønske at oppholdet gjerne var lengre, spesielt på
Helgeland da det tar tid til å komme seg inn i nye omgivelser, som det å bo
på landet. Tanker og oppfattelse av tid endrer seg. Det er utfordringer med
større avstander mellom det som en tar for gitt i en by – som for eksempel
at supermarkedet ligger rett rundt hjørnet der en bor og ikke to mil unna,
forteller Ina Otzko.
Stedspesifikke opplevelser
For gjesteoppholdet i Helgeland er det et krav at de tyske kunstnerne fra
Berlin produserer stedspesifikke verk og involverer lokalbefolkningen i
en eller annen form og gjør en offentlig presentasjon av kunstprosjektet
som en avslutning på oppholdet. Intensjonen med å invitere kunstnerne
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til Helgeland er å sette det kjente og lokale i en ny kontekst, slik at
befolkningen får et nytt perspektiv på stedet der de bor, forklarer Otzko.
I 2013 laget Johannes Abendroth og Julian Weber installasjonen Potential
of tides (ME/WE) som ble installert i fjæra i Dønna kommune. Et skilt med to
store hvite bokstaver som speiler seg i sjøen. De holdt et åpent hus for sin
presentasjon av den kunstneriske prosessen i prosjektet.
I 2013 bodde kunstnerne på Dønna, mens årets to gjestekunstnere
fikk bo på idylliske Stokkatunet, nær Stokka flyplass. ABH har inngått et
samarbeid med Tanja og Jan Erik Stokka som eier og driver Stokkatunet
med et gammelt renovert hus som leies ut til turister.
– Tunet har en stor låve som fungerer fint som et alternativt visnings
sted og prosjektrom som vi nå skal videreutvikle i felleskap for å presentere
profesjonell kunst på Helgeland, sier Otzko.
De to lydkunstnerne Alois Späth og Maike Zimmermann var i år
de første til å benytte låven med en live performance, lydskulptur og en
videoinstallasjon. Alle kunstnerne presenterer sitt kunstnerisk arbeide
for publikum i forbindelse med hver utstilling i slutten av oppholdet.
– Lokalbefolkningen er svært nysgjerrige og utelukkende positive
og er interesserte i når neste besøk og event skal skje, sier Otzko.
Ikke først og fremst nordnorsk
Under gjestekunstoppholdet hos Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U)
i Berlin står de norske kunstnerne friere med tanke på presentasjon og i
hvilken form, og får ingen krav om å vise kunstverk.

Kunstnere i arbeid på Stokkatunet.
Foto: ArtBase Helgeland 66°N

Alois Späth og Maike Zimmermann holder
sin presentasjon i låven på Stokkatunet.
Foto: ArtBase Helgeland 66°N

Julian Weber, Potential of tides ME/WE, 2013.
Foto: Julian Weber/ArtBase Helgeland 66°N

– AiR Berlin er organisert mer som et studieopphold for egen utvikling,
research, inspirasjon og nettverksbygging, med mulighet til å presentere seg
for et internasjonalt publikum, forklarer Otzko.
I løpet av sitt opphold i november 2013 presenterte Vemund Thoe blant
annet skisser av malerier og nye papirarbeider, og Kristin Tårnes presenterte
en ny bok med fotografier tatt under oppholdet. I år holdt Vebjørg Hagene
Thoe en performance med tema Berlin Conference 1884–2014 og Grethe
Winther Svendsen holdt en kunstnersamtale.
– Kunstnernes tilbakemelding fra opphold i Berlin er at de blir møtt
med respekt og genuin interesse og nysgjerrighet for sine kunstnerskap.
Særlig setter de stor pris på å bli betraktet som kunstnere – og ikke
som nordnorske kunstnere. Å kunne presentere sitt kunstnerskap for et
internasjonalt publikum, å se seg selv i en større setting, besøke utstillinger
og se hva som rører seg under Berlin Art Week gir kunstnerne mulighet til
å innhente inspirasjon og utvide sine nettverk, forteller Otzko.
Ønsker flere søkere til Berlin
Ina Otzko og Kari Elfstedt opplever mange gode søknader for AiRHelgeland fra tyske kunstnere, men blant nordnorske kunstnere er det
liten interesse for å søke seg til storbyen Berlin. I fjor måtte de utsette
søknadsfristen, og nå vurderer de å flytte tidsperioden for Berlin-oppholdet.
Otzko håper flere profesjonelle kunstnere bosatt i Nord-Norge vil søke AiR
Berlin når neste søknadsfrist blir utlyst i januar 2015.

– Videre ønsker ArtBase Helgeland 66°N å skape større kunstnerisk
aktivitet på Helgeland. I og med at vårt nettverk utvider seg ser vi det som
en naturlig å videreutvikle AiR prosjektet, og ser til Italia og Russland for å
inkludere flere samarbeidspartnere, avslutter Ina Otzko.
Fakta
◆◆ AiR Helgeland-Berlin er et treårig pilotprosjekt 2013–2016 finansiert
med støtte fra Nordland fylkeskommune, Nordnorsk Kunstnersenter,
Den Norsk-Tyske Willy Brandt stiftelsen, Alstahaug kommune 2014 og
Dønna Kommune 2013. Samarbeidspartnere er Zentrum für Kunst und
Urbanistik (ZK/U) og Stokka Gård Stokkatunet.
◆◆ ArtBase Helgeland 66°N (ABH) fremmer stedsspesifikke utstillinger og
prosjekter som utfordrer grenser og inviterer til kritisk diskusjon om
hvordan lokalmiljøet og samfunnet, regionalt og internasjonalt, påvirkes
i et langsiktig perspektiv.
◆◆ ABH arbeider med prosjekter som utforsker nye metoder og aktiv
deltakelse ved å koble mennesker, steder og områder for kulturell
og kritisk utveksling og utfordre det som allerede er kjent.
◆◆ ABH er en del av High North AiR Network (Norge, Sverige,
Finland, Russland).
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KUNST I OFFENTLIG BYGG
DOMUS PISCES – MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
✎ Siri Kvitvik ◆ kunstnerisk konsulent, Nordland Fylkeskommune
Bjørn Tore Stavang

På vei opp trappen møter man minibanken som står
på siden av næringskjeden, men som likevel inngår som
en komponent, om enn som et noe uavklart bilde på
verdiskaping. Strekene rundt bildene tar utgangspunkt
i de 12 trappetrinnene og danner en kontinuitet som
binder sammen prosjektet, noe som også er en visuelt
praktisk løsning i et uoversiktlig trapperom.

Torsken har fått hedersplassen som stamfigur
i Nordlands kollektive bevisste historie, og tar
opp i seg nasjonen Norges handelsmessige
utvikling og landsdelens dilemma i forhold til
et ytre press, for eksempel oljeutvinning.

De sirkulære maleriene viser en kortversjon av havets
næringskjede, som stiger oppover fra inngangspartiet
som bobler. Ulike arter med planteplankton er plassert
nederst og mennesket øverst – her representert av et
piktogram fra romsonden Pioneer 10 fra 1972.

Fra en større sammenheng
Den 10. september åpnet fiskeriminister Elisabeth Aspaker Domus
Pisces, et nytt praksisanlegg for akvakulturvirksomheten ved Meløy
videregående skole avd. Inndyr. Den Kabelvågbaserte kunstneren
Bjørn Tore Stavang har utsmykket bygget.
Tegnet av BOARC Arkitekter inneholder det nye anlegget haller med
oppdrettsbasseng for anadrom og marin fisk, fire laboratorier, klasserom,
Newtonrom Havbruk og Visningsanlegg i akvakultur.
Oppdrettsnæringen er en ung næring i Norge, kun 30 år, og med
store utfordringer. I dag kommer kun to prosent av verdens matvare
produksjon fra havet, mens 98 prosent kommer fra jorda. I årene framover
vil andelen mat fra havet øke, siden 70 prosent av kloden består av hav og
en økologisk produksjon er ønskelig, derfor er bygget realisert i samarbeid
med næringslivet.
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Kunstutvalget i Nordland fylkeskommune engasjerte Bjørn Tore Stavang
(født 1964) til kunstnerens første kunstprosjekt i offentlig bygg. Noe skuffet
ble han da han så trapperommet – et lite rom fylt av trapper, gelendre, heis,
vinduer, dører, lamper og skilt, stål og glass. Hvordan skape god kunst i et så
tettpakket rom? Stavang har i flere år arbeidet med illusjonistisk maleri, og
løsningen ble å male direkte på veggen, fra gulv til tak, inkludert ni malerier
oppover trapperommet.
Siden akvakulturanlegget fremmer fremtidsrettet undervisning og
forskning, skulle det her verken være avbildninger av sjark eller fiskehjell.
Ett av verkene forestiller derfor en minibank med bilde av Fugløya, i tillegg
har Stavang utført syv sirkulære malerier hvor et fremstiller raudåta
(kanskje Norges viktigste dyr) og ett veggmaleri av en 300 meter lang
torsk. Resultatet er en utsmykkning med motiver som er tematisk
interessant og treffende for bruken av bygget.

BARENTS SPEKTAKEL 2015
KIRKENES, 04. – 08. FEBRUAR 2015
✎ Lene Ødegård Olsen
Rune Johansen

◆

Pikene På Broen

Arctic Take Away
Pikene på Broen er tilbake med Barents Spektakel etter ett års
festivalpause. Denne gangen under slogan Arctic Take Away.
Arktis som takeout-disk; som sjappa på hjørnet hvor man plukker
opp menyen og bestiller hva hjertet og magen måtte begjære. Ti kilo
kongekrabbe, takk! Send over laksen! Vakuumpakk torsken og skipp den
til Kina! Ikke glem reinbiffen, vi får gjester i kveld. Vi krydrer med jernmalm,
mineraler og ber om ekstra olje på toppen. Er naturressursene i Arktis
evigvarende, en Sareptas krukke hvor utenforstående fritt får tilgang?
Om det å lære av andre
Barents Spektakel 2015 byr på en kulturpolitisk festival-cocktail med inter
nasjonal samtidskunst, performance, litteratur, teater, film, seminarer og
konserter som ingredienser, krydret med aktuelle problemstillinger relatert
til Barents- og nordområdene. Arktis har lange tradisjoner for kultur
utveksling, nomadiske samfunn og levesett. Fram til tidlig på 1800-tallet
var området vi i dag refererer til som Barents (bestående av den nordlige
delen av Norge, Sverige og Finland samt Nordvest-Russland) et område
uten nasjonale grenser. Menneskene forflyttet seg fritt ut i fra årstidene,
skikker og tradisjoner. I møte med nye kulturer oppsto utveksling i forskjel
lige former – som også kan forstås som en takeout eller takeaway – å lære
av andre, dele erfaringer og kunnskap, for så å videreføre dette til nyere
generasjoner. Arctic Take Away stiller spørsmål, inviterer til dialog og
reflekterer over disse temaene.
Visuell kunst-sti
Spektakelutstillingen under festivalen i 2015 består av kunstnere fra hele
verden. Den meritterte fotografen Francois Zvardon (F) viser fotografier
fra sitt opphold i Kirkenes og Nikel. Zvardon har tidligere gjort prosjekter
med fokus på jern og jernindustri, og under Barents Spektakel 2015 viser
han gruvearbeidernes hverdag på begge sider av den norsk-russiske
grensen. De murmanskbaserte kunstnerne, Dimitri Novitsky og Glafira

Severianova, tar tak i norske og russiske oppfatninger av den andre.
Med prosjektet Survival instructions kaster de et humørfylt skråblikk på
klisjétunge oppfatninger man måtte ha av naboen. Kunstnerne leverer
visuelle overlevelsesinstruksjoner, ikke ulike de vi finner i flysetene.
Hege Annestad Nilsen (NO) går i dialog med motiver fra den
samiske kunstneren John Savio og stiller ut fotoverk i tilknytning til dette.
Annestad Nilsen gjennomførte i juli 2014 en fotoworkshop for norsk og
russisk ungdom på Basen i Kirkenes. Resultatet stilles ut under festivalen
på Kulturskolen i Kirkens. Veronika Psotkova (CZ) finner estetiske verdier
i søppel. Under festivalen bygger hun en storskala-skulptur i Kirkenes
sentrum av trådsnellene hentet fra skipsverftet, Kimek, og samlet over
en ett års-periode.
Russiske Igor Bryakilev er pinhole-fotograf. Gjennom sine selv
lagede pinhole-kamera, tar Bryakilev temperaturen på det norsk-russiske
grenselandet. Rune Johansen (NO) har nylig utførte reiser i grenselandet
mellom Kirkenes og Nikel, og stiller ut nye portretter og landskapsbilder.
Den velkjente fotografen har sansen for de små detaljer, folks hjem,
maksimalistisk interiør og ansikter fulle av historier.
Do-it-yourself
Eva Bakkeslett (NO) tar tak i en tradisjon på vei inn i glemmeboken,
rømmekolla. Bakkeslett lager rømmekolle på gamlemåten og inviterer til
historiefortelling og dialog rundt matkultur og tradisjoner. Det rigges til for
workshop med høy do-it-yourself (DIY)-holdning når Charlotte Nilsen (NO)
inviterer til Redesignkafé på Fretex – og alle kan melde seg på!
På utvalgte steder i Kirkenes sentrum vises det videoer laget av
Ørjan Amundsen (NO), Stefano Cagol (IT), Li Xiaofai (CHI), Olga Jitlina (RU),
Marja Helander (FI) og Natalia Egorova (RU).
Pikene på Broen ønsker at festivalen skal prege bybildet, både
utendørs og innendørs i kjent spektakelånd, og legger opp til kunststi
rundt Kirkenes sentrum hvor kunnskapsrike omvisere tar publikum med
ut i utstillingslandskapet.

#04

◆

desember 2014 13

NOTIS

NYHET

✎ Se Kunst i Nord-Norge

✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Calina Pandele Yttredal

Årsmøte og
fagseminar 2015
Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte og fagseminar
08.–10. mai i Mo i Rana.
Tema for fagseminaret er kunstformidling. Sett av datoene allerede nå!
Vi vet det koster å reise i Nord-Norge, derfor er det lurt å bestille fly
billetter tidlig. Man flyr til Mo i Rana med Widerøe, eller reiser med
tog – byen har togforbindelse fra Bodø i nord og Trondheim i sør.
Rana kunstforening er vertskap.
Program for dagene legges ut på vår hjemmeside i desember;
www.sekunst.no. Invitasjon kommer i posten til alle våre medlemmer.

NYHET
✎ Se Kunst i Nord-Norge
Tine Skjelstad

Nyansatt rådgiver
Mona Synnøve Nilsen (født 1958) ble tidligere i høst ansatt i fast stilling
som rådgiver hos Se Kunst i Nord-Norge, hvor hun primært er tilknyttet
institusjonens informasjonsvirksomhet.
Mona kommer opprinnelig fra Hammerfest. Hun har utdannelse fra NTNU
Trondheim med blant annet informatikk, design og pedagogikk, og har
omfattende erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. I tillegg har
hun lang erfaring fra styrearbeid i Hammerfest kunstforening. Det siste
året har hun jobbet som grafisk designer hos Verk innovasjonssenter AS
i Hammerfest.
Som rådgiver hos Se Kunst i Nord-Norge skal Mona blant annet jobbe
med nettverksarbeid, kommunikasjon, informasjon og markedsføring.
Hun synes det er inspirerende å komme inn i en visuell kunstverden
med mange forskjellige kunstprosjekt og trives som ny medarbeider
i et profesjonelt miljø og hyggelige kollegaer. Hun ser frem til et godt
samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge sitt nettverk av medlemmer
og samarbeidspartnere.
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Nytt verk
i kunstparken
Lysskulpturen Wind-Eye av kunstner Calina Pandele Yttredal ble avduket
28. august 2014 på utsiktspunktet Loshaugen i Tranøy, Nordland. Verket
er bestilt av Kunstpark Tranøy i anledning jubileet «Tranøy Fyr i 150 år».
Den pyramideformede skulpturen består av pleksiglass, metall, LED-lys,
glasskuppel og en 22 kilo tung glasskule kunstneren har fått produsert i
samarbeid med Hadeland Glassverk. Det har vært en lang prosess frem
til resultatet, verket er skapt spesielt for stedet. Glasskulen er gjennomlyst
med LED-lys og programmert av Yttredal med skiftende lysnyanser
beslektet med lyset og naturen rundt. Avhengig av vær og årstid vil
lysskulpturen fremstå forskjellig i samspill med naturens egen fargespill.
Landskapet rundt, fjord og fjell gir et fantastisk bakteppe for lysskulpturen.

«FUGHETTA» – GEIR TORE HOLM
BILDMUSEET, UMEÅ, SVERIGE,
12.10.2014 – 18.01.2015
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Polly Yassin ◆ Bildmuseet

Beyond
Horizons
om ressursforvaltning,
landskapsforståelse og
rettigheter i det nye nord
Matti Aikio, Kjetil Berge, Tanya Busse,
Siri Hermansen, Geir Tore Holm,
Oliver Ressler, Emilija Skarnulyte
og Karianne Stensland

Lys i mørketiden
Geir Tore Holm (født 1966 i Tromsø) stiller ut et lysverk hos Bildmuseet
i Umeå i den mørke årstiden. Fughetta er en lysekrone bestående av
fem reinsdyrkropper støpt i epoxy. «Fughetta» betyr «liten fuge» på
italiensk, og er en komposisjonsform innen musikken utviklet under
barokken. Fremtredende trekk ved barokktidens kunst i Italia var frodige,
svulmende og detaljrike former med dramatiske kontraster og effektfull
bruk av lys og skygge. Ifølge kunstneren er dette med skiftende lys og
sterke kontraster noe som preger oss her i Nord, fra vinterens mørke til
sommeren lyse netter.
Reinsdyr er viktig for nordområdene, og på grunn av dens fantastiske
overlevelsesevne har klart å leve her siden istiden. Dyrekroppene i
Fughetta gir også sterke referanser til barokkens matstilleben som ble
en viktig sjanger i malerkunsten på den tiden. Motiver med realistiske
detaljerte fremstillinger av gjenstander fra hverdagslivet, matvarer,
måltider, blomster og dyr, symboliserte livets forgjengelighet, uunngåelig
død og forråtnelse.

Hanne Hammer Stien
Ivar Smedstad og Nina Toft,
Atelier Nord

Visning på Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF)
12.–18. januar 2015. Programmet turneres deretter
i Troms fylke, mer informasjon: www.ateliernord.no.
Beyond Horizons er en del av Atelier Nords prosjekt
Vis Videokunst! som i 2014/2015 har Nord-Norge
som satsningsområde.

OFFICIAL SELECTION
25. TROMSØ
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
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Stillbilde fra Hollow Earth, Busse/Skarnulyte.

Geir Tore Holm, Fughetta, 2014, Bildmuseet.
Foto: Polly Yassin/Bildmuseet

Kurator:
Produsenter:
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✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Therese Kristin Tokle

Bodø Kunstforening er glade for at de romslige lokalene innbyr til fleksibel
bruk, og at det kan foregår ulike aktiviteter i de ulike rommene samtidig.

Stort potensiale
i nye lokaler
I høst flyttet Bodø Kunstforening ut fra lokalene i Moloveien
til ny beliggenhet midt i bykjernen. Selv om valget av flyttingen
var av motvillig nødvendighet ser kunstforeningen svært positivt
på forandringen.
– De nye lokalene våre ligger midt i gågata i Bodø sentrum med besøks
adresse Storgata 9. Vi flyttet fordi fra 2015 blir det nedskjæringer i Bodø
kommune, og vi mister 150 000 kroner av midlene vi får i støtte fra Bodø
kommune. De gamle lokalene blir derfor for store og dyre i drift. Flyttingen
ble derfor en praktisk og økonomisk nødvendighet for at kunstforeninga
skal kunne opprettholde dagens drift, forteller daglig leder av Bodø Kunst
forening Therese Kristin Tokle.
Men til tross for dette forteller Tokle at de har kommet fremt til at
endringer ikke nødvendigvis er noe negativt.
– I 2013 fikk vi tildelt 200 000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges
kulturnæringsstiftelse og 100 000 kroner fra Nordland Fylkeskommune til å
bruke på arenautvikling. Disse midlene har gjort det mulig for oss å flytte til
nye lokaler, og gir oss en positiv tro på at vi fortsatt kan være et viktig sted for
kunstformidling og kunstopplevelser i Bodø i årene fremover, forklarer Tokle.
Som et kinderegg
Kunstforeningens nye lokaler kan karakteriseres som et «kinderegg», med
mange overraskelser i. Lokalene er på cirka 600 kvadratmeter fordelt på
en stor utstillingssal, en liten sal og en blackbox, samt et prosjektrom med
et glasstak og god høyde under taket. Sistnevnte rom skal brukes til ulike
prosjekter, workshops, utstillinger og annet. I tillegg får de et butikklokale
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med store glassvinduer ut mot Storgata som skal romme et kunstbibliotek
og en tegnekrok for barn – også tenkt som et allbruksrom til happenings,
foredrag, små utstillinger og møtevirksomhet.
– I arealene bak har vi også fått plass til kontor, verksted/lager, kjøkken
og ikke minst plass til et magasin for vår kunstsamling som består av 500
verk. Med fleksible løsninger og lagringsmuligheter, så skal det kunne være
plass til hele kunstforeningens opparbeidede kunstsamling, poengterer Tokle.
Trafikk hele dagen
Ifølge Therese Kristin Tokle har flyttingen gått i et ekstremt høyt tempo,
og allerede 10. oktober stod første utstilling klar med Lyden av kunst
fra Nasjonalmuseet.
– Utstillingen har vært veldig godt besøkt. Totalt 400 besøkende på
tre uker, i tillegg har flere nysgjerrige vært innom de nye lokalene for å se
hvordan det ser ut, forteller hun.
Tokle mener derfor at potensialet er stort for at kunstforeningen vil kunne
oppleve å få flere besøkende, nettopp fordi lokalene nå ligger midt i gågata.
– Det er stor trafikk forbi vinduene våre hele dagen. De aller fleste
stopper opp og ser inn. Lørdagene har forøvrig gått fra å være den dårligste
dagen i uka, til å bli en av de beste – noe som selvsagt har med vår nærhet
til kafeer og butikker å gjøre, tror Tokle.
Bodø Kunstforening er glade for at de romslige lokalene innbyr til
fleksibel bruk, og at det kan foregår ulike aktiviteter i de ulike rommene
samtidig. Spenningen er stor når Bodø Kunstforening åpner tre nye utstil
linger i utstillingssalene og i blackbox den 21. november – for da blir det
aktivitet i alle rommene samtidig.

Vårt formål er å organisere og fremme kunstformidling
i landsdelen og legge til rette for at kunsten skal nå ut til
flest mulig, både i og utenfor de større byene.
Se Kunst i Nord-Norge:
◆ Produserer utstillinger for turné.
◆ Fremmer formidlings- og arrangørkunnskap.
◆ Informerer om kunst og kunstformidling i landsdelen.
◆ Høringsinstans for kunst i offentlig forvaltning.
◆ Samarbeider med KunstNett Nord-Norge
og Nasjonalmuseet.
Se Kunst arrangørnettverk for visning av utstillinger
er representert gjennom våre medlemmer, som er
kunstforeninger, museer, kommuner og profesjonelle
gallerier i landsdelen.
Arrangørnettverket omfatter i dag 41 kommuner
med totalt 51 visningssteder i fylkene Nordland, Troms
og Finnmark, som alle bidrar til å skape rom for refleksjon,
opplevelser og økt livskvalitet for de som oppsøker kunsten.
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«SÁMI CONTEMPORARY»
SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST, 14.11.2014–04.01.2015
✎ Maaike Halbertsma ◆ UTSTILLINGS- OG FORMIDLINGSANSVARLIG
Monika Anti ◆ Sámi Dáiddaguovddáš

◆

Sámi Dáiddaguovddáš

Lena Stenberg, Respect Indigenous Rigts, fotocollage.
Foto: Sámi Dáiddaguovddáš

Anders Sunna, Paskarova 1986, 2014, akryl, collage.

Fra utstillingen ved Samisk senter for samtidskunst. I forgrunnen,
Britta Marakatt Labba, Event in Time, 2013, tekstilinstallasjon.
Foto: Sámi Dáiddaguovddáš
Tomas Colbengtson, Kalmebakkte, glasskunst.
Foto: Monika Anti

Utstilling om nåtiden
I 1993 organiserte Rovaniemi Kunstmuseum utstillingen Dála Sámi
Dáidda – Samisk samtidskunst – Sámi Contemporary med verk av 15 samiske
samtidskunstnere. 20 år etter har tre kuratorer satt sammen en ny
storslagen utstilling med en unik samling av internasjonal samisk
samtidskunst av kunstnere fra Norge, Sverige og Finland.
Mye har skjedd på 20 år og kunsten har forandret seg. Men mange tema er
fortsatt aktuelle. Utstillingen Sámi Contemporary reiser blant annet spørsmål
om det å være samisk, og makten og rollen til den samiske kulturen i et
raskt endrende samfunn. Kunstnerne diskuterer i sine verk konkrete verdier
og praksiser fra samisk kultur og globale miljøspørsmål relatert til dagens
politiske og sosiale situasjon for det samiske folk. Den viser til at samenes
sak er universell og uunngåelig sentral også for en ikke-same.
Kunstnerne retter sinne mot storsamfunnet og staten, imens enkelte
verk analyserer holdninger og stereotypier av det samiske folk, eller retter
et kritisk blikk mot interne tabuer.
Om mange av arbeidene er eksplisitt politiske har andre en estetisk
og delikat tilnærming i sine uttrykk, som også indikerer et nært forhold til

18 SeKunstMagasin

naturen. Noen av kunstnerne er vokst opp i Sápmi, mens andre er vokst
opp utenfor, deres bakgrunn og erfaringer er mangfoldig og resulterer i
både flerstemt og motstridende beretninger om samisk kultur.
Sámi Contemporary er en utstilling fylt av kontraster i både uttrykk og
innhold. Man får et godt innblikk i hva som skjer i den samiske kunsten
i dag. Dagens samiske kunstnere arbeider ofte på et personlig nivå, med
undertrykte historier og spørsmål relatert til nåtiden og dens globaliserte
rammeverk.
Utstillingen har allerede vært vist hos Norrbottens museum i Luleå
og Rovaniemi Art Museum-Korundi, før den i november åpnet hos oss på
Samisk senter for samtidskunst – Sámi Dáiddaguovddáš i Karasjok. I 2015
skal Sámi Contemporary reise videre til Kungsbacka Konsthall i Sverige, Siida
Museum i Inari i Finland og til Felleshuset ved de nordiske ambassadene i
Berlin, Tyskland.
Kuratorene som står bak dette samarbeidsprosjektet er Tuija HautalaHirvioja, professor i kunsthistorie ved Universitet i Lappland, Jan-Erik
Lundström, direktør ved Norbottens museum og Riita Kuusikko, kurator
ved Rovaniemi kunstmuseum.

Suohpanterror, Suohpangiehta.
Foto: Suohpanterror
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Se vår prisliste på
www.sekunst.no
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Kjell Ivar Johansen
kjellivar@polarfakta.no
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Digital formidling av
Peder Balkes visjonære kunst
møter nyskapende elektronika av
Gaute Barlindhaug
Åpent hver dag – Gratis for alle
Sjøgata 1, Tromsø
www.nnkm.no

Frist for bestilling av annonseplass:
27. januar 2015
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Kunstutstilling
Velkommen til

med nordnorske motiver

Innramming

Alt i glass & glassarbeid

BRYLLUP
NEDÅP
BARNDÅP
• KLASSEBILDER
• JUBILEUMSBILDER
• DINE BLINKSKUDD
•
•

Storgata 46
8200 Fauske
tlf.: 75 64 57 77

Superb Design

Utstillere:
KARL ERIK HARR
• OLA StRAND
• EvA LANgAAS
• ELDAR LARSEN
• KARI RINDAHL ENDRESEN
• tORgEIR ScHJøLBERg
• BJøRNAR MEISLER
• SIgMUND OLSvIK
• KURt EDvIN BLIx HANSEN
•

DEN 69. NORDNORSKE
KUNSTUTSTILLING 2015
TURNÉÅPNING I BODØ KUNSTFORENING
14. FEBRUAR–15. MARS
Den Nordnorske Kunstutstilling er en landsdels
utstilling med lange tradisjoner. Den har som formål
å gi samtidskunsten en arena for nyetablering og
nyutvikling, og tilrettelegge for at flest mulig skal ha
muligheten til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø.
Nordnorsken 2015 skal besøke ti steder i Nord-Norge.

BARENTS SPEKTAKEL
Se fullstendig turnéliste og
deltakende kunstnere på:
www.DNNK.no

Arctic Take Away
KIRKENES
NORWAY

04 /02
08 /02

MER INFO OM VISUAL ART SEMINAR PÅ WWW.BARENTSSPEKTAKEL.NO

