VERDENS NORDLIGSTE CHINATOWN
BARENTS SPEKTAKEL 2019
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Kunstkritikk i Nord-Norge
SeKunstMagasin representerer en av få plattformer for kunstkritikk
i Nord-Norge, hvor vi har fokus på faglige meningsytringer om den
samtidskunsten som produseres/vises i landsdelen. Risikoen for at
kunstscenen isolerer seg mer og mer er nærværende i kunstkritikkens
fravær. Derfor er kritikken en viktig faktor og avgjørende for ordskiftet
om kunsten. Dersom kritikken først og fremst diskuteres i kunstmiljøets
egne forum, blir ikke kunsten synlig i det offentlige. Mer kritikk er
avgjørende for at kunstscene skal bli synlig nok for å skape stor
publikumsinteresse. Spørsmål blir derfor også om kunstkritikkens rolle
er tydelig avklart? Hvem retter kritikken seg mot og på hvilke arenaer
foregår debatten og diskusjon?
Kunstens relasjonelle og konseptuelle karakter kan ofte være vanskelig
tilgjengelig for publikum, som ikke har tilstrekkelig informasjon om
kunstverket de møter. En nøkkel til innsikt er nettopp kunstkritikken.
Den skal bidra til å åpne opp for flere lesninger og forståelser av et
kunstverk satt i en sammenheng.
Komplekse verk med mye informasjon, trenger å bli godt belyst, som
utstillingen «Samarbeid 1993–2018» av Søssa Jørgensen og Geir Tore
Holm som nå vises i Tromsø kunstforening. Disse to kunstnerne er mest
opptatt av presens, hvor en rotur er hovedverket. En båt som kunstnerne
pusset opp sammen med en båtbygger før de rodde båten fra Gildeskål til
Tromsø. Stående i et naust utenfor Tromsø kunstforening har båten gått
fra å være en bruksgjenstand til å bli en representasjon av noe annet og
større enn båten – en dokumentarskulptur som prøver å dokumentere
en kunsthendelse ifølge Geir Tore Holms egen beskrivelse. Kunstnerne
vil ikke lage kunst som skal selges. De lager prosjekter i samarbeid med
de menneskene som er tilstede, og skaper koblinger mellom kunst og
mennesket, hvor kunsten og livet ikke er tydelig skilt.
Det vi ser i kunstnerskapet hos Holm og Jørgensen er ulik det
vi vanligvis ser i kunstinstitusjoner og passer kanskje ikke inn her
engang. Kunstnerens mantra er at de ikke lager kunst som skal
stå i kunstinstitusjonen.

Se Kunst i Nord-Norge
postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
kontoradresse: Storgata 13/15, Mediegården,
2. etasje, 8006 Bodø
tlf.: 75 50 66 20 ◆ faks: 75 50 66 25
e-post: post@sekunst.no ◆ web: www.sekunst.no

styret
finnmark: Trine Noodt, styreleder ◆ tlf.: 40 72 91 88 ◆ trine.noodt@gmail.com
nordland: Mona Iglum, styremedlem ◆ tlf.: 901 96 767 ◆ moi.polarsirkelen@nfk.no
troms: Lise Dahl, styremedlem ◆ tlf.: 91 57 33 62 ◆ lise@nnkm.no
Se Kunst i Nord-Norge mottar støtte fra Norsk Kulturråd
til SeKunstMagasin for prosjektet «Mer nordnorsk kunstkritikk!».
Følg oss på Instagram @sekunstinordnorge
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En kritikersamtale om prosjektet fant sted under seminaret Samtale om
kunstkritikk i Nord-Norge. I panelet satt tre fagpersoner, de hadde i forkant
hatt omvisning i utstillingen. Tilhørerne i salen var i all hovedsak fagfolk fra
kunstfeltet. For de av oss som enda ikke hadde sett utstillingen var det en
avgjørende betydning hvilken forhåndsinformasjon og kunnskap vi hadde
om kunstnerne og deres kunstneriske praksis, for å få fullt utbytte
av samtalen. Denne samtalen styrket uten tvil min utstillingsopplevelse
i etterkant. Hva med publikum som ikke har vært med på kunsthendelsen
og heller ikke har kunnskapen med seg slik fagfolk har?
Kunstkritikker Hilde Sørstrøm har i sin kritikk av utstillingen konkludert
med å si at å tro at utstillingen kan stå på egne ben, uten sosiale hendelser
i utstillingen, skaper tomrom som utstillingsrommet ikke klarer
å fylle. Derfor vektlegger hun at kunstnerparets arrangementer utenfor
kunstforeningen, med kunstutstillinger i tre private hjem, og med Kystens
dag der publikum kan prøve seg på å filetere sei og lære om kystkultur,
gjør allikevel utstillingen aktuell og givende å ta del i.
Med denne formen for kunst blir man som kunstformidler stadig
utfordret til å tenke på hvordan man skal nå et bredt publikum. Kunstnerne
forsker og ytrer seg om de liv vi lever, og er av en karakter som er særdeles
viktige bidrag inn i den offentlige samfunnsdebatten.
Hvis kunsten som vi kan oppleve her i vår region ikke blir tydelig
fremmet kan den snarere bli oppfattet som lite relevant. Vi trenger å utvikle
det faglige nivået for kunstkritikk, som ved siden av kunstformidlingen er
et eget fagområde. Vi må legge til rette for flere skrivedyktige skribenter
får økt kompetanse, slik at kunstscenen i Nord-Norge skal kunne definere
seg selv og spre budskapet fra kunstscenen i nord.
Bodø 7. desember 2018

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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Aage Gaup og Jan Erik Evjen stiller ut sammen
i Samisk senter for samtidskunst. Detalj.

Lin Wang, Exotic Dreams and Poetic
Misunderstandings Project-Performance Dinner, kan
oppleves under Barents Spektakel 2019. Detalj.
foto: Bent René Synnevåg

Kristina Junttila og Kristin Tårnes, Hverdagslige
framtidsfabuleringer, 2016, video, på Nordnorsk
Kunstnersenter. Detalj.

UTSTILLINGer

DESEMBER 2018–MARS 2019
Samarbeid 1993-2018
– Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm
05.10.–16.12.: Tromsø kunstforening
Rose – Marie Huuva
05.10.2018.–29.09.2019.: Nordnorsk
Kunstmuseum, Tromsø
Evighetens form – Aase Texmon Rygg
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet
18.10.2018–13.01.2019: Galleri NordNorge, Harstad
22.01.–05.05.: Samisk senter for samtidskunst,
Karasjok
31.05.–06.10.: Tromsø kunstforening
Skjæringspunkter – Aslaug Juliussen
20.10.18–31.03.19.: Nordnorsk kunstmuseum,
Tromsø
Materien, situasjonen, rammen –
Liv Dessen og Erika Stöckel
02.11.2018–13.01.2019: Nordnorsk Kunstnersenter,
Svolvær
Aage Gaup og Jan Erik Evjen
10.11.–31.12.: Samisk senter for samtidskunst,
Karasjok

Apparaten som gör konstnen – Vegar Moen
10.11.–23.12.: Bodø kunstforening
I am here, can you feel it – Ina Otzko
11.11.–23.12.: Bodø kunstforening

Grethe Winther-Svendsen
Vesterålen Skreifestival
14.02.–17.02.2019: Øksnes kunstforening/
Folkebiblioteket

NordlandiART 2018
30.11.2018–13.01.2019: Stormen kunst, Bodø

New Mineral Collective – Erotics of CounterProspecting – Tanya Busse og Emillja Skarnulyte
TIFF festivalutstilling 2019
18.01.–02.03.2019: Tromsø kunstforening

Et godt sted å være – Kristin Tårnes, Kristina
Junttila og Margrethe Pettersen
25.01.–17.03.2019: Nordnorsk Kunstnersenter,
Svolvær

Time for sculpture #1
22.01.–24.02.: Samisk senter for samtidskunst

Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
26.01.–24.02.2019: Bodø Kunstforening
09.–31.03.: Kulturfabrikken, Sortland
20.04.–12.05.: Alta kunstforening
The World’s Northernmost Chinatown –
Barents Spektakel 2019
13.–17.02.2019: Terminal B, Kirkenes
Exotic Dreams and Poetic
Misunderstandings – Lin Wang
Performance Dinner Vol.3
13.02. – 17.02.: Kirkenes bibliotek

Time for sculpture #2
01.03.–31.03.: Samisk senter for samtidskunst
Tanja Thorjussen og Thale Fastvold
08.03.–31.03.2019: Galleri 2, Stamsund
Sculptural Landscapes
13.03.–30.03.2019: Atelier NŌUA, Bodø
PAINTING | OR | NOT
2018–2019: Kaviarfabrikken, Henningsvær
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«ARKTISKE HISTORIER – BLIKK PÅ NORD»
✎ Øystein Voll ▶ kunsthistoriker og frilans kunstformidler
Øystein Voll ◆◆ Nordnorsk Kunstmuseum

François Auguste Biard, Kamp med isbjørn, 1839.

Kåre Kivijärvi, Solon med torsk, 1965/66.

På turné med
to kunstskatter
Det å oppleve noe vakkert. Å reflektere rundt noe provoserende.
Å skape en bevisstgjøring av sin plass i verden er noe ungdom får
fundere over i møtet med bildene til François Auguste Biard og
Kåre Kivijärvi i Arktiske historier – blikk på nord.
Hva er «Nord»? Er bildene av ditt nord det samme nord som presenteres
i kunst, media og reklame? Hvordan har «blikk fra utsiden» og «blikk fra
innsiden» over tid påvirket hvordan vi tenker på Arktis, Nordområdene,
Nord-Norge, om å bo nordpå?
Med et ønske om å lage en utstilling med tematikk fra Nord-Norge som
kan turnere med egen kunstformidler rundt om i fylket, har Den kulturelle
skolesekken i Troms og Nordnorsk Kunstmuseum inngått et samarbeid
om å få to originalverk fra kunstmuseets samling ut på veien og inn i
klasserommene.
Nordnorsk Kunstmuseum har i flere år pakket dyrebare kunstverk fra
sin kunstsamling i kofferter og sendt dem av gårde ut til skoler i regionen.
På denne måten har barn og unge kunnet møte ulike uttrykk innen visuell
kunst, og mange lærere har entusiastisk vist fram og fortalt om koffertens
innhold på sine skoler.
I Arktiske historier – blikk på nord oppfordres ungdommer i alderen
tretten til atten år til å reflektere over hvordan kunstnere har skapt
sine fremstillinger av nord i tidligere tider, og i vår egen samtid og i
populærkultur.
Kunstnere med eventyrlyst
De franske vitenskapelige Recherche-ekspedisjonene i 1830-årene gjorde
Arktis og Europas Nordområder kjent for samtiden. I alt tre tokt mellom
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1838 og 1840 skulle La Recherche samle vitenskapelige data, gjenstander,
blomster og mineraler. Alt skulle dokumenteres og skildres ved hjelp av
anerkjente kunstnere og landskapsmalere som også deltok på reisen.
En av disse var François Auguste Biard (1799–1882) fra Paris. Han var
med på ekspedisjonen i 1839 som en av de første kunstnere til å besøke
Svalbard og Spitsbergen.
Flere av François Auguste Biard malerier fra ekspedisjonen i Arktis
henger i Musée du Louvre i Paris og i andre europeiske kunstmuseer. Men
Biards mest berømte maleri fra denne tiden er denne gripende avbildningen
av en kamp med isbjørner. Maleriet ble antatt og utstilt på Salongen i Paris
året 1839. I dag er maleriet innkjøpt til Nordnorsk Kunstmuseums sin faste
samling. Vi bestemte derfor tidlig at François Auguste Biard dramatiske
maleri Kamp med isbjørner fra 1839 skulle være et av kunstverkene som
skulle pakkes til denne kunstreisen.
Biards maleri fikk etterhvert følge av Kåre Kivijärvis sort-hvitt fotografi
Solon med torsk fra 1965/66. Det er et av Kivijärvis mest kjente bilder tatt
under trålfisket i Barentshavet. Som norsk kunstfotograf Kåre Kivijärvi
(1938–1991) og frilans fotojournalist reiste han mye og dokumenterte
dagliglivet til folk som resulterte i store, mørke fotografier med sterke,
ekspressive motiver.
Kritisk refleksjon
Mens kunstnere for 170 år siden lot seg fascinere av storslagne landskap
i Arktis og romantiserte dagliglivet med eksotiske motiver, er vår tids
kunstnere nok mer politisk engasjert. De to originalverkene danner rammen
rundt formidlingen. Sammen med bilder fra kunsthistorie, reklame og
sosiale media projisert på storskjerm utfordrer kunstverkene elevene til

◆◆ Den kulturelle skolesekken (DKS) er en
nasjonal satsing som skal bidra til at alle
skoleelever i Norge får møte profesjonell
kunst og kultur av alle slag.
◆◆ I løpet av 2018 har DKS Troms og Nordnorsk
Kunstmuseum inngått et samarbeid.
◆◆ Skoleåret 2018–2019 er det elever i Troms og
på Svalbard som får møte Arktiske historier –
blikk på Nord.
◆◆ Nordnorsk Kunstmuseum håper etter hvert
at elever i resten av museets nedslagsfelt,
Nordland og Finnmark, skal få disse
kunstskattene på besøk.

Utstillingen består av de to originale kunstverkene
og rekvisitter fra polarekspedisjoner utlånt fra
Polarmuseet i Tromsø og Hålogaland Teater.

å reflektere kritisk. Hvorfor eksisterer det forestillinger om nord, og hva det
betyr for både for fastboende og tilreisende? Hvilke forestillinger har folk
sør for polarsirkelen om livet i nord?
Mange har en forestilling om Nord-Norge med en lang og dyster
mørketid og en eviglang sommer under midnattsola. I mine samtaler med
elevene forteller de mye heller om sitt dagligliv med skole, fritidsaktiviteter
og familieliv, men får også øynene opp for at besøkende sørfra kan oppleve
naturen og folket i nord som eksotisk.
Ungdommene konstaterer raskt at François Auguste Biards maleri, av
tre menn i en synkende trebåt i kamp på liv og død mot fire store isbjørner
i et ugjestmildt landskap av isfjell, nok er resultat av en livlig fantasi
koblet med litt liten lokalkunnskap. Samtidig blir de fascinert av de vakre
malestrøkene og fargene, og deler gjerne av sin opplevelse av maleriet
som kunstverk.
Derimot mener flere at Kivijärvis foto er mer realistisk. For et fotografi
forteller jo sannheten. Eller? Ved nærmere ettertanke oppdages at et maleri
også kan være «sant», og et foto kan være blank løgn. Når elevene tenker
på hvilke muligheter for redigering av virkeligheten kameraet i lomma har,
skjønner de raskt at foto kan manipuleres til å fortelle alle mulige historier.

Sosiale media og reklame er eksempler på hvordan foto forteller historier.
Er alle disse like sanne?
Bidrar med egne bilder
Sentralt i formidlingen står begrepet visuell kommunikasjon. Hvordan kan
det visuelle fortelle historier, vise oss ulike sannheter og hvordan kan det
påvirke oss? Er François Auguste Biards maleri visuell kommunikasjon? Eller
er det bare foto som kan kalles det? Og er Kivijärvis foto like mye visuell
kommunikasjon som bildene vi deler på Instagram, Facebook og Snapchat?
Opplevelse, refleksjon og bevisstgjøring er stikkord som kan
oppsummere elevenes møte med kunst på denne måten. I møte med
kunstverkene starter ungdommenes fantasi å jobbe. Hvordan påvirker
disse etablerte bildene vår evne til å tenke annerledes om nord, både nå og
i framtiden? I verkstedet utfordres hver enkelt til å dele sine egne tanker
og blikk på nord. Ved hjelp av iPad eller mobiltelefon tar de egne bilder
– av natur, folk, objekter – som deles med klassen. Med tiden skal deres
fotografier inngå i et digitalarkiv med blikk på nord som tas med tilbake
til museet når kunstreisen er over.
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KULTURKONFERANSEN I NORDLAND 2019
TREVAREFABRIKKEN I HENNINGSVÆR, 22.–24. MAI 2019
✎ Astrid Stensønes Arnøy
Trevarefabrikken

▶

rådgiver kunst- og kulturformidling, Nordland Fylkeskommune

Fremtidens kulturfelt!
Hold av datoen! I mai 2019 inviterer Nordland fylkeskommune
kulturaktører, kulturinstitusjoner, kommuner, frivillig sektor, kunstnere
og alle som er interessert i samfunnsutvikling i lys av kulturfeltet til
Kulturkonferansen i Nordland 2019.
Konferansen skal avholdes på Trevarefabrikken i Henningsvær. Det tidligere
snekkerverkstedet i Lofoten er blitt til et møtested drevet med ambisjoner
om å skape en kulturell drivkraft i et lite lokalsamfunn. Et fint eksempel på
en ny og organisk måte å utvikle en kulturarena på og for skape aktivitet.
Dato for konferansen er 22.–24.mai med ankomst og program fra
kvelden 22. mai til lunsj 24. mai. Gjennom konferansen ønsker vi å styrke
nettverksbygging mellom deltakerne samt å gi mulighet for samtaler og
refleksjoner underveis rundt relevante tema. Kulturkonferansen i Nordland
2019 blir derfor ikke en foredragskonferanse, men en samling med debatter,
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korte innlegg, opplevelser og formidling av prosjekt og kunnskap på tvers av
fag – gjort på en spennende måte.
Kommunene og kulturfeltet har vært invitert til å komme med
forslag til tema som konferansen kan ta opp. Regionreformen vil være
en del av debatten hvor vi sammen kan diskutere hvordan kommunene
og kulturfeltet kan utnytte handlingsrommet ved en overføring av
nye oppgaver. Hva vil vi med Nordland og hva trengs for å oppnå
dette? Hvordan kan vi bygge tillit til hverandre når både oppgaver og
ansvarsfordeling på kulturfeltet endres? Nordland fylkeskommune ønsker å
tilrettelegge for en konferanse der vi sammen ser på Nordlandssamfunnet,
og der muligheter og løsninger på kulturfeltet er ivaretatt på en
fremtidsrettet måte.
Program vil bli lagt ut i løpet av januar. Hold av datoene og vær
velkommen til Henningsvær og Kulturkonferansen i Nordland 2019!

BARENTS SPEKTAKEL 2019 «THE WORLD’S NORTHERNMOST CHINATOWN!»
KIRKENES, 13.–17. FEBRUAR 2019
✎ Amalie Marie Selvik ▶ Se Kunst Magasin
Barents Spektakel ◆◆ Bent René Synnevag

Lin Wang, Performance Dinner Vol. 1
på KODE 4. mai 2018.
Foto: Bent René Synnevåg

Verdens nordligste Chinatown
Etter hvert som sjøisen smelter i Arktis åpnes det opp for nye
handelsruter over havet i nord. Økt skipstrafikk i Nordøstpassasjen
skaper ufattelige globale investeringsmuligheter og revitaliserer
eldgammel handel mellom Europa og Asia. Barents Spektakel 2019
mener tiden er inne for å ønske Kina velkommen til Kirkenes,
for å skape en fremtid med samarbeid og velstand.
Vi lever i en kinesisk gullalder. Gjennom en voldsom modernisering har
Kina vokst til å bli vår tids kommende supermakt. Det virker umulig å
vokse internasjonalt som en global handelsaktør uten først å forstå og
ta del i Kinas vekst. Men med nye partnerskap følger både ambisjoner
og usikkerhet. Illevarslende beskyldninger om nykolonialisme går hånd i
hånd med forlokkende løfter om regional utvikling. Ingen steder er denne
spenningen mer tilstedeværende enn i Arktis. Her hvor optimismen for ny
jernbane og sjøruter blandes med frykt for utenlands kontroll over ressurser
og Arktisk farvann. Utsiktene er lyse, men hva er prisen for hurtig
regional utvikling?
Det er fortsatt uklart hvordan det fremvoksende paradigmet skiller seg
fra det nåværende. Lokale stemmer ber om en mer bærekraftig utvikling
men overstyres i dagens system. Vil forholdene være annerledes i «Kinas
århundre», eller vil den eksisterende «my way or the highway»-mentaliteten
bare få et nytt ansikt? Er dette nykolonialisme, en nasjonal utflagging eller
et likestilt partnerskap mellom «to nye venner»?

Chinatown i Kirkenes
Under Barents Spektakel 2019 transformeres Kirkenes til verdens nordligste
Chinatown – som et stopp langs den Den polare silkeveien. Kunstnere,
fagfolk og resten av lokalsamfunnet er invitert til å bidra i å gjøre et slikt
fremtidsscenario mulig. I februar vil den årlige festivalen presentere ulike
prosjekter som både spiller på våre fordommer og som avkrefter myter.
Enkelte prosjekter ønsker fremtiden velkommen med åpne armer, mens
andre trår varsomt inn i fremtiden.
Kinesisk porselen
Handel med «den andre siden av verden» via fraktruter over land og
sjø har formet historiene til øst og vest og skapt broer mellom kulturer
og mennesker i tidligere og moderne tid. Kunstner Lin Wang er én
av festivalkunstnerne under Barents Spektakel 2019, og er opptatt av
kulturmøter i kjølvannet av globaliseringen. Hennes utstilling Exotic
Dreams and Poetic Misunderstandings Project – Performance Dinner vol. 3 tar
form som et oppdekket festmiddagsbord i lokalene til Kirkenes bibliotek.
Lin Wang inviterer til et sosialt og fargerikt måltid der gjestene kommer
sammen for hyggelig utveksling av tanker og problemstillinger. På hennes
porselensservise serveres norsk, russisk og kinesisk hjemmelaget mat og vin.
Dekormønsteret er inspirert av Silkeveien – den historiske karavaneveien
mellom Europa og Kina – og er malt med sjømannstatoveringer
og seilskuter i blått. Når maten blir spist oppdages symbolikken til
kunstverkene på de gigantiske porselensfat.
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KUNSTKRITIKK
GEIR TORE HOLM OG SØSSA JØRGENSEN «SAMARBEID 1993–2018»
TROMSØ KUNSTFORENING, 05. OKTOBER–16. DESEMBER 2018
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker, skribent og frilans kunstkritiker
Vsevolod Kovalevskij ◆◆ Humle Rosenkvist ▶ Tromsø kunstforening

Holsbekken (RGB), 2018.
Foto: Vsevolod Kovalevskij

Natur og motkultur

Vi ror til Tromsø, dokumentarvideo.
Foto: Humle Rosenkvist

«Samarbeid 1993–2018» er en grundig presentasjon av samarbeids
prosjektene til Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. I 25 år har Holm og
Jørgensen arbeidet frem ideer og kunstprosjekter som har hatt stor
betydning både i og utenfor kunstmiljøet. Det er dermed ganske mye
som skal presenteres.

begivenheter, eller som i mitt tilfelle kan man ergre seg over det man har
gått glipp av. Sørfinnset Skole fremstår som et kunstprosjekt som ikke bare
samler folk. Den viderefører også kunnskap om sjøsamisk kultur, skaper
diskusjoner relatert til økologiske utfordringer, og dyrker verdien av å bringe
mennesker nærmere hverandre og sine omgivelser.

Inne på Tromsø kunstforening er alle utstillingsrommene tatt i bruk. I tillegg
til korridorer, aktivitetsrom og trappeoppganger, rommer kriker og kroker
på huset nye og gamle kunstverk. Blant annet presenteres også en god del
arkivmateriale, videoopptak, foto og plakater som dokumenterer gamle
prosjekter av Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen.
Når jeg går gjennom utstillingen blir det raskt klart at «Samarbeid
1993–2018» ikke bare handler om to kunstneres samarbeid seg imellom.
Det handler i stor grad om å samarbeide med omgivelsene. Å ta ansvar.
Enten det er forpliktelser i å ivareta gode relasjoner for medmennesker, dyr,
planter, eller for arkitekturen rundt deg. Det handler om ta del i hverandres
liv. Ha det gøy, dra på konserter, delta på kunstnersamtaler eller sørge
sammen.

Innerom og uterom
Et av de mest interessante konseptene i utstillingen er etter min mening
Holm og Jørgensens såkalte dokumentarskulpturer laget for å vise til
bestemte kunstprosjekter. En av disse er Vi ror til Tromsø som er plassert
i parken utenfor kunstforeningen. Den består av et båtnaust bygget i
tre og transparente takplater, designet av kunstneren Robert Julian B.
Hvistendahl, og en nordlandsbåt. Skulpturen viser til roturen kunstnerparet
utførte i forkant av utstillingsåpningen. Roturen i den gamle oppussede
nordlandsbåten gikk fra Sørfinnset til Sørsjetéen i Tromsø med et ønske
om å trekke en linje nordover langs kysten og sette fokus på historie og
kystkultur. Følelsen av å sitte ombord i båten får man kjenne litt på inne
i utstillingen. Sittende på trekasser, blant båtutstyr og kart, kan man se
opptak fra roturen som er filmet med et kamera festet til båten.
En annen interessant dokumentarskulptur består av vind og stålrør.
Vindorgelet, som det kalles i beskrivelsen, er plassert på inn- og utsiden
av ett vindu i andre etasje. Legger man øret inntil rørene kan man høre
vinden suse fra utsiden. Skulpturen viser tilbake til starten i 1993, da Holm
og Jørgensen tok utstillingsformatet ut av sine vante rammer og åpnet et
kunstgalleri hjemme hos seg selv. Selv om dette ikke er så uvanlig i dag
representerte Balkong-prosjektet (som opprinnelig hadde tittelen Galleri
med balkong) 1990-tallets mange kunstnerdrevne visningsrom, som var et
nytt fenomen i norsk sammenheng.

Happenings
Utstillingen fokuserer på kunstprosjektene Balkong, Sørfinnset Skole/The
nord land og Øvre Ringstad. Stor plass er viet det stadig pågående prosjektet
Sørfinnset skole/The nord-land (2002–) med en trestruktur som strekker
seg gjennom store deler av utstillingssalen i første etasje. Den fungerer
som en slags lang oppslagstavle for plakater i form av oppkopierte A3 og
A4-ark. Plakatene er fra de mange forskjellige sammenkomstene Holm
og Jørgensen har tatt initiativ til på det lille stedet i Gildeskål; lørdagscafé,
tøvekurs, kunstnersamtaler og konserter. Ofte med stort fokus på økologisk
mat og samisk tradisjon. Her kan man mimre tilbake til en hel rekke
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Skilt for lørdags
kafeer på Sørfinnset
skole/The nord-land.
Foto: Humle
Rosenkvist

Oppslagstavle med plakater fra prosjektet

The Small Monument i det urealiserte

Sørfinnset skole/The nord land.

prosjektet Ny Skole i Batticaloa.

Foto: Vsevolod Kovalevskij

Foto: Vsevolod Kovalevskij

Globale spørsmål
Det mest interessante verket i dokumentasjonen av Øvre Ringstad er uten
tvil installasjonen Holsbekken (RGB) (2018). Her viser kunstnerne en film som
live-streamer overvåkningsopptak fra bekken ved kunstnernes egen gård
i Øvre Ringstad. Filmen er koblet til en beholder som inneholder vann fra
bekken blandet med gjær og sukker. Når gjæringsprosessen får vannet til
å boble endres RGB-fargene i bildet. Følger man godt med vil man se røde,
gule, blå og grønne farger (det samiske flaggets farger) som popper opp
og forstyrrer bildet med jevne mellomrom. Kunstverket ble opprinnelig
laget for OCA sin utstilling Let the River Flow tidligere i år og trekker en
betydningsfull lang linje fra Alta-Kautokeinovassdraget til Holsbekken
i Skiptvedt, og viser slik hvordan diskusjonene i Alta-saken fortsatt har
global relevans i dag. Samtidig dokumenterer også dette underfundige
samspillet mellom fargeforstyrrelsene og det skitne vannet fra Holsbekken,
forstyrrelsene som enkelte samiske politisk aktivister bidrar med når de
utfordrer myndighetene i dagens miljø- og klimautfordringer.
Sorg
Det at Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm har valgt å inkludere prosjekt
skisser og uferdige prosjekter er et interessant grep som gir innblikk i hva
det vil si å arbeide som kunstner. En av disse skissene er Ny skole i Batticaloa
hvor kunstnerne har formet et forslag til et minnesmerke over ofrene
etter tsunamikatastrofen som rammet Thailand i romjula 2004. På veggen
henger innrammet papirdokumentasjon med reglene for idékonkurransen.
Kunstnerparets forslag var å benytte 2,5, millioner til å bygge en ny skole for
de overlevende på Batticaloa, Siri-Lanka – heller enn å bruke pengene på å
lage et monument i Norge. Installasjonen viser et monument og to filmer i
rommet. The Small Monument er formet som et lite hus og var ment å stå på
Bygdøy og peke mot Batticaloa. Igjen trekker de opp linjer i geografien slik

de også har gjort i andre prosjekter.
Sterkest av filmene er intervjuet med Gerd Kulseth, en mor som har
mistet sitt barnebarn, sin datter og hennes kjæreste i tsunamien. I det
intime møtet får vi høre om hvordan hun i sorgprosessen har funnet stor
støtte i familie og venner. Ved siden av skjermen står også friske blomster
en vase til minne om de døde. Konkurransebidraget til Holm og Jørgensen
vant ikke og kunstprosjektet aldri ble realisert. Men jeg synes prosjektet
viser hvor viktig sosiale relasjoner er i møte med sorg og er ikke minst et
rørende og godt eksempel på hvordan de arbeider som kunstnere.
Tomrom
Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm sitt 25 år lange, og stadig pågående
kunstnersamarbeid, representerer en motkultur til den etablerte utstillings
praksisen. Det fortjener uten tvil oppmerksomhet fordi det er noe som
har satt sine spor i praksisen til andre kunstnere og kuratorer. Men jeg
er usikker på hvorvidt en utstillingsform av retrospektiv karakter evner
å uttrykke det inkluderende og sosiale som i stor grad er essensen for
deres kunstpraksis. For når utstillingen skal stå på egne ben – uten sosiale
happenings – oppstår det et tomrom som utstillingsrommet ikke klarer
å fylle. Men heldigvis er de tre siste helgene i utstillingsperioden viet til
å vekke Balkong til live i Tromsø med kunstutstillinger i tre private hjem.
I tillegg arrangeres Kystens dag i november hvor publikum inviteres til å
filetere sei, lære om kystkultur, forholdene i havet, fiskerier og næringsliv.
Det er helt klart imponerende at kunstnerne aktiviserer utstillingen på
denne måten, og med disse aktivitetene blir utstillingen absolutt aktuell
og givende å ta del i.
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«SCULPTURAL LANDSCAPES»
13.–30. MARS 2019, ATELIER NOUA
✎ Marianne Bjørnmyr
Inka & Niclas ◆◆ Adam Jeppesen

Adam Jeppesen, AR·Glacier Grande, 2015,

Inka & Niclas, Vista Point IV, 2014.

triptyk, foto på brettet rispapir.

Skandinavisk fotoutstilling
I mars åpner utstillingen Sculptural Landscapes kuratert av Trine
Stephensen på Atelier Nōua. Her presenteres fem skandinaviske
kunstnere som alle jobber med fotografiets skulpturelle og abstrakte
egenskaper. I sine arbeider har de en tilnærming til landskapet som
fenomen. I deres kunstverk møter vi både menneskeskapte og naturlige
landskapsmotiver samt indre og ytre landskap.
I utstillingen behandles landskapet både som et universelt faktum og
en personlig affære, og kunstnernes tilnærming gjennom fotografiet er
mangfoldig. Miriam Nielsen, Inka Lindergård, Niclas Holmström, Adam
Jeppesen og Marianne Bjørnmyr er kunstnerne som ikke begrenser seg
til å jobbe med fotografi innenfor den fastsatte rammen, men utfordrer
og manipulerer fotografiet i skapelsesprosessen både foran kameraet, i
apparatet eller i etterkant – skulpturelt eller som romlige installasjoner.
Miriam Nielsen (født 1970, Danmark) jobber med abstrakte og
konseptuelle motiver. Hennes fotomontasjer kombinerer elementer fra
urbane og landlige miljøer. Fascinert av forestillingen om fotografi og
sannhet, forvrenger Nielsen ofte sine fotografier gjennom flere digitale
og analoge inngrep. Nielsen er utdannet ved The Danish Photographic
Art School, Fatamorgana, og har en mastergrad i visuell antropologi fra
København Universitet. Inka Lindergård (født 1985, Finland) og Niclas
Holmström (født 1984, Sverige) bor og jobber sammen i Stockholm,
Sverige. Siden 2007 har de to kunstnerne kalt seg Inka og Niclas, og i sin
fotografiske praksis utforsker de motiver som skaper koblinger mellom
den fysiske og den fotografiske verden. Ved å benytte spraymaling,
fargepulver, røyk eller fargefiltre på blitsen o.l. forfalsker de eksisterende
farger i landskapet i løpet av en fotoeksponering. De visuelle endringene av
landskapet skjer med små inngrep og resultatet er fascinerende bilder.

Adam Jeppesen (født 1978, Danmark) er en anerkjent og prisbelønnet
dansk kunstfotograf. Jeppesen jobber med utgangspunkt i klassisk
dokumentarfotografi og fikk stor oppmerksomhet med sitt fotoprosjekt
The Flatlands Camp Project i 2012 da han reiste i 487 dager fra Arktis, gjennom
Nord- og Sør-Amerika til Antarktis. Den lange reisen resulterte i en serie
melankolske, stemningsfulle landskapsbilder stilt ut på Det Nationale
Fotomuseum i København. I hans Folded serie er landskaps motiver printet
på rispapir brettet flere ganger. De synlige papirbrettene skaper en egen
fysisk tilstedeværende i de ellers flotte landskapsmotivene, istedenfor de
tradisjonelle flate og glatte innrammede fotografier.
Marianne Bjørnmyr (født 1986, Norge) bor og jobber i Bodø og står bak
etableringen av Atelier Nōua. I sin praksis jobber hun med undersøkende
fotografi, og er opptatt for vår oppfatning av fotografens tilnærming til
virkeligheten. Gjennom teoretisk og praktisk eksperimentering rundt
fotografisk presentasjon utforsker hun fenomener og visuell representasjon
satt opp mot vår forståelse, tolkning og genererte oppfatning av
bilder. Bjørnmyr har en mastergrad i fotografi fra London College of
Communication ved University of the Arts London.
Kurator Trine Stephensen er redaktør og skribent med fokus
på samtidsfoto, basert i London. Stephensen er grunnleggeren av
visningsrommet A Corner With i London og The Plantation Journal. Hun
jobber for tiden som digital redaktør for en ny digital plattform for Unseen,
Amsterdam. I forbindelse med utstillingen vil en spesialutgave av The
Plantation Journal med kunstnere fra utstillingen bli publisert i samarbeid
med Atelier NŌUA. Publikasjonen vil bli lansert på åpningsdagen. Sculptural
Landscapes er finansiert av Nordisk Kulturfond og tidligere vist under
Copenhagen Photo Festival 2018.
Kuratoromvisning og kunstnersamtale holdes før den offisielle åpningen.
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NOTISER

Kurant Kino i Bodø
Onsdag 10. april 2019 blir det filmvisning på Atelier Nōua i Bodø. Kurant
Visningsrom er et kunstnerdrevet galleri og prosjektrom for samtidskunst
i Tromsø. Deres mål er å være en aktør og ressurs for nyetablerte
kunstnere og står blant annet bak Kurant Kino. Denne gangen har Robert
Julian B. Hvistendahl, Ruth Aitken, Humle Isabella Rosenkvist og Sarah
Schipschack kuratert en kveld med eksperimentelle kunstfilmer for
publikum i Bodø. Kunstnerne har bakgrunn fra Kunstakademiet i Tromsø,
mens filmkunstner Sarah Schipschack er gjestekurator for Kurant Kino,
og står bak initiativet til Polar Film Labs i Tromsø. Som er et arbeidsrom
for filmkunstnere i atelierfellesskapet Kysten Fylkeskultursenter med
fasiliteter som mørkerom og prosjektrom til workshops og filmvisninger.
Gratis inngang!

Hus viet Rune Johansens
fotografier

Fotografier på stein av Inka & Niclas.

Eier av Kaviarfabrikken Venke Hoff har kjøpt det gamle Bolsøyhjørnet
i Henningsvær. Huset skal renoveres og brukes til å vise bilder av
fotografen Rune Johansen. Kulturminnefondet støtter prosjektet med
200 000 kroner til arbeidet. Bolsøyhjørnet i Henningsvær sentrum er et
kulturminne med høy lokal verdi og er en viktig del av bygningsmiljøet,
heter det blant annet i tildelingen.
Rune Johansen har skildret folkeliv, og nordnorsk kultur tett i sine
fotografier og fotobøker.
Huset har en lang historie og har vært bygd om mange ganger.
Først må huset restaureres og utbedres etter tekniske krav og forskrifter.
Alle formaliteter må på plass hos kommunen før man kan gå videre
med de nye planene for huset. Støtten fra Kulturminnefondet går til
grunnarbeid, forsterkning av taket og til å fjerne innvendig tak og panel.
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av
verneverdige kulturminner. Prosjektet på Bolsøyhjørnet har allerede
mottatt 320 000 kroner fra Riksantikvaren i fjor.

Nye stipend for
samiske kunstnere
Sápmi Art er et nyopprettet stipend for kunstnere bosatt i Sapmi.
Målet er å medvirke til å styrke den samiske kulturen, og skal deles
ut for 2. året på rad i 2019. Totalbeløpet er på 75 000 SEK som denne
gangen skal fordeles på fem stipender; ett på 25 000 SEK, to på 15 000
SEK og to på 10 000 SEK. Alle utøvende kunstnere innen billedkunst,
kunsthåndverk, duodji eller musikk, som har sin virksomhet innenfor
området Sápmi/Lappland i Sverige, Norge og Finland, kan søke stipendet
Sápmi Art. Søknadsportalen åpner 23. oktober 2018 på www.sapmiart.
com, og søknadsfrist er 31. desember 2018. Stipendene tildeles av
Innsamlingsstiftelsen Team Lapland i Jokkmokk, som har opprettet det
nye stipendiet Sápmi Art. Utdelingen skjer på Jokkmokks vintermarked i
februar 2019.
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KUNSTKRITIKK
«HÁBMET HÁMI/MAKING FORM» 16. JUNI–26. AUGUST 2018, SÁMI
DÁIDDAGUOVDDÁŠ – SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST
✎ Hilde Sørstrøm ▶ KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
Tor Egil Rasmussen ▶ Sámi Dáiddaguovddáš

Raisa Porsanger, Muohtacalmmit – Hexaëmeron.

Raisa Porsanger sin Muohtacalmmit – Hexaëmeron og i bakgrunnen skimtes
Alf Salo sitt røde maleri og Arken av Elly Mathilde Novvale på gulvet.

I fri flyt
I dagens oppfatning om samisk kunst er det gjerne de sinte aktivistiske
og politiske kunstprosjektene som kommer i fokus. Når «Making Form»
tar tilbake opplevelsen av kunstverket som en estetisk opplevelse
fremheves kunsten som en sansbar virkelighet – som i disse dager
har en tendens til å bli ignorert.
De siste årene har politisk engasjerte samiske kunstnere fått mye
oppmerksomhet. Pile O’Sápmi til Máret Ánne Sara er et eksempel hvor
en politisk kampsak blir drivkraften til et kunstnerisk prosjekt. Resultatet
ble store medieoppslag i landsdekkende dagsaviser, så vel som i nasjonale
kunstfaglige tidsskrifter. Da jeg besøkte Making Form i slutten av august var
det imidlertid åpenbart at kuratorene bak utstillingen, Hilde Methi og JanErik Lundström, ber oss om å flytte fokuset i en annen retning.
Åndelig modernisme/formalisme
Tjue forskjellige kunstverk fra perioden 1987 til 2018 er stilt ut i en mønstring
av skulpturer, installasjoner, maleri, fotografier og videoverk. Alle er laget
av kunstnere med en sterk tilknytning til det sirkumpolare nord. Deres
tilknytning til det samiske er derimot, med noen få unntak, ikke umiddelbart
synlig i kunstverkene. Kunstnernes fokus på de formale relasjonene mellom
form, farge og tekstur i utformingen kan i større grad kan knyttes til en
praktisering av modernismen/formalismen.
Dette er kunstnere med et sterkt forhold til form og materialitet
og utstillingen er tenkt å lede vår oppmerksomhet til kunstverkenes
metafysiske, åndelige eller immaterielle verdier. Dette understrekes av
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fraværet av forklarende tekster og med en kortfattet verksliste.
Til tross for dette formalistiske fokuset er det samiske ikke usynliggjort
på noen måte. Omtrent midt i rommet henger for eksempel en stor komse
kule i metall. Randi Marainens Siella – Komsekule (2007) tar for seg den
tradisjonelle sølvkula med ringer som har vært brukt både som dekorasjon
og som en slags «åndelig beskytter» i samisk kultur. Her minner den om
hvordan det åndelige og spirituelle har spilt, og fortsatt spiller, en stor rolle
i samisk kultur og i kunsten.
Bryter rammen
Jeg legger raskt merke til Raisa Porsangers Muohtacalmmit – Hexaëmeron
(2015–2018), og oljemaleriet Apsis (2001) av Alf Salo (1959–2013). De
to koloristiske verkene snakker særlig godt med hverandre fra hver sin
vegg i utstillingsrommet. Med kraftige rosa og røde farger appellerer de
sterkt til den sanselige opplevelsen. Alf Salo har forholdt seg tradisjonelt
til maleriets fysiske rammer. Han skaper bevegelse og form på lerretet
som er i tradisjon med modernistisk maleri, og da særlig abstrakt
ekspresjonisme. Raisa Porsanger forholder seg på mange måter til den
modernistiske maleritradisjonen når hun, i sin utforskning av rom, form,
farge og tekstur, fjerner den fysiske bilderammen og maler rett på veggen.
Små pelsskulpturer sydd sammen av rosafarget reinsdyrskinn henger i
nylontråder og dingler ut i rommet som plysjrosa reinsdyrskyer. Den unge
kunstneren inntar likevel rommet med sitt verk på en ganske annen måte
enn hos Salo; skulpturelt som en installasjon når man ser Porsangers verk
fra siden, men som et abstrakt maleri sett rett forfra.

Randi Marainen, Siella – Komsekule.

Silje Figenchou Thoresen, Varangerfunnene I-III, detalj.

Kristin Tårnesviks tegninger Feltarbeid.

Tendensen med å la verket bryte ut i rommet – slik Porsanger gjør
– viser seg også i Kristin Tårnesvik sitt verk Feltarbeid (2017). Tårnesvik
har tegnet sorte sirlige streker på et titalls hvite papirark som igjen
er satt sammen til en større form montert opp på en plate dratt ut i
rommet. Slik reduseres ikke tegningene til innrammede bilder på en
vegg. Verket ekspanderer monumentalt og ruver skulpturelt ut i rommet.
Silje Figenschou moderniserer også sine strektegninger skulpturelt i
Varangerfunnene I-III (2017) hvor hun baserer seg på tegninger av arkeo
logiske funn. Ved å krølle sine papirtegninger, leker hun seg også fritt med
volum og form og understreker tegningens tredimensjonale karakter.
Og selv om verket er festet på veggen bryter også Figenschou med den
tradisjonelle innrammingen når hun fester papirene på to horisontale
plankebiter som bare delvis rammer inn verket. Verkene til Tårnesvik og
Figenschou representerer sammen også en spontanitet og et slags veienblir-til-mens-du-går-uttrykk som også er tilstede i flere av verkene
i utstillingen.
Tid og rom
Ideen om fotografiet som et frossent øyeblikk eksisterer ikke lengre i
møte med Morten Torgersruds bilder Dáiddaráiddus fra fotoserien A Neutral
Flexible Structure (2012). Bak mørksotede glass kan man skimte motiv med
ledninger, rør, en grusbakke, motordeler og takbjelker. Jeg beveger meg
forbi de åtte fotografiene og ser mitt eget speilbilde, og utstillingsrommet
rundt meg i glassene. Jeg blir en del av motivene til Torgersrud. Alt etter
hvor jeg går og står så skapes nye, foranderlige, rom. Fotografiene fra 2012

er slik et fascinerende møte med rom og tid som stadig flyter inn
og ut av hverandre.
Flyt er forøvrig også et passende ord for å beskrive formen i kunst
verkene til Geir Tore Holm og Ann-Elise Pettersen Hyndøy. I Holms fem
små bilder ser jeg noe jeg tenker må være kaffeflekker på hvitt papir.
Bilderammene blir som små hus for kaffemøtene. De brune flekkene
i forskjellige utflytende former får meg til å tenke på Holms ikoniske
porselenskopp og skål Parabovlla (1993) og kaffens betydning i samisk kultur
der samtaler i århundrer har formet seg over en varm kopp kaffe.
Et mer psykedelisk – eventuelt spirituelt – møte får jeg i animasjonsfilmen
Matematikkens Skjønnhet (1990) av Ann-Elise Pettersen Hyndøy hvor
skiftende former og farger danner forskjellige, flytende og psykedeliske
mønster.
Tar tilbake det estetiske perspektivet
Dette formalestetiske møtet som Making Form åpner for er tydeligvis et
etterlengtet møte for meg, for jeg blir værende unormalt lenge i utstillingen.
Jeg bryter ikke opp før noen ansatte kommer for se om det står bra til med
meg. På det tidspunktet sitter jeg på gulvet ved Arken (2000) laget av Elly
Mathilde Novvale. En slags båtlignende form bestående av noe som ligner
biter av rekved og jernstenger som synes å ha tilbrakt lange tider i havet før
de endelig fant hverandre i denne perfekte formen. Jeg ser på hvordan det
nok en gang er dette spontane, men samtidig strukturerte uttrykket som
trer frem mens jeg kjenner på hvor godt det er å bare flyte med i her-ognå-opplevelsen i utstillingsrommet.
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KUNSTKRITIKK
ASLAUG JULIUSSEN «SKJÆRINGSPUNKTER»
20. OKTOBER 2018–31. MARS 2019 NORDNORSK KUNSTMUSEUM, TROMSØ
✎ Marion Olsen ▶ Kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
Nordnorsk Kunstmuseum

Forlengelse
av naturen

Gule gnistrer, 2000 av Synnøve Anker Aurdal og Aslaug Juliussens Høstdagen glir forbi, 1992.

I Aslaug Juliussens retrospektive utstilling Skjæringspunkter er det ikke
bare virkningen av materialenes skjæringspunkter i hennes kunst
som utforskes. Det er også lagt opp til andre møtepunkt – mellom
hennes arbeider og kunstverk fra andre kunstnere. Slik blir Juliussens
kunstnerskap satt inn i et større perspektiv og lar publikum selv
få oppleve kunstens brede refleksjonsnivå.
Vakkert og absurd
Plassert i foajeen på høye sokler gir skulpturene Hornild, Hornbærer
og Hornrose (2005–2006) en bittersøt forsmak på hva som ligger og
venter innover i Nordnorsk Kunstmuseums utstillingssaler. De runde
skulpturene har Juliussen laget av en sammenblanding av reinskinn, pelshår,
broderitråder, deler av reinsdyrhorn, bomull og lim. Hornild med sin sterke
rødfarge og utstikkende horntagger utpensler det ellers sterile rommet med
en vibrerende energi og det med en lidenskapelig henrykkelse. Hornbærer,
en svart ball med krumme tykke horngevirer ligner klør som løfter
skulpturen opp fra sokkelen og oppleves uforutsigbar og truende. Den hvite
Hornrose er halvveis komponert av utstikkende horn og pels, og halvveis
blottet av tekstil og rennende lim. Den materiale balansegangen mellom ru,
fint, kledd og nakent er harmoniserende. De tre elegante kulene er utført i
gjenkjennelig organisk materiale med nærmest abstrakte uttrykk som gir
følelse av et krypende ubehag.
Mot tradisjonens tro
I en av salene henger to av Juliussens eldre tekstilverk fra 1990-tallet
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Juliussen i arbeid som assistent for Synnøve Anker Aurdal i 1981.

ved siden av vevnaden Gule gnistrer (2000) av Synnøve Anker Aurdal (1908–
2000). Som Juliussens eldre kunstnerkollega og mentor fra 1980-tallet var
Aurdal en av de første til å eksperimentere med tradisjon og modernitet,
og brakte nye materialer inn i den gamle veveteknikken på 1960-tallet.
Hun gjorde den nonfigurative bildeveven kjent og var en sterk forkjemper
for å få tekstilkunsten anerkjent på linje med andre kunstneriske medier.
Aurdals vev i ull med motiv av gule og oransje firkanter på sort bunn ligner
en maske med øyne og munn – og trekker referanser til det menneskelige.
Juliussens Høstdagen glir forbi (1992) viser også kunsthåndverkerens iver i å
utforske den tradisjonelle vevekunsten ved å introdusere hestehår. Hennes
teppe er komponert i gule og grønne toner av ull, broderi og lange sorte
hestehår. I motivets geometriske mønster tegner håret opp bølgeformer
som inviterer til en tekstur med ett nytt sanselig spill i tekstilkunsten.
I nye sammenhenger
Iver Jåks (1932–2007) er en annen av Juliussens eldre og innflytelsesrike
kunstnerkollegaer. Hans kunst har sterk forankring i tradisjonell duodji,
samtidig som hans skulpturkomposisjoner av blant annet funnet natur
materialer har et abstrakt formspråk. En av Iver Jåks sine skulpturer i
miniatyr er plassert ved siden av Juliussens enorme Hornkjede (2006). I
glassmonteret ser man at Dråpene (1981) består av einer, vidje, reinsdyrhorn
og ibenholt. Harmonisk og strategisk balanserer han materialene opp mot
hverandre, en trepinne som bærer det som kan ligne to hengende steiner.
Iver Jåks forbindes først og fremst som en modernist som satte elementer
fra samisk kultur og tradisjon inn i nye sammenhenger og ga de nye former.

Juliussens bestillingsverk VY ll, 2018 ligner et gigantisk håndknyttet sjal av tøystykker i forskjellige
fargenyanser. Det ser med det blotte øyet mykt, varmt og deilig ut, men oppdagelsen av de
tynne utstikkende metalltrådene i overflaten oppleves verket advarende.

Aslaug Juliussen, Frosne blomstrer, 2009 og i bakgrunnen Louise Bourgeois, Uten tittel, 2006.

▶
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Nicola Costantino, Human Furrier Part 2.

Aslaug Juliussen, Hornkule, 2001
foran Shirri, 1990 av Rose-Marie Huuva.

En utforsking av materialet stod derfor hele tiden sentralt hos ham.
Jåks lille kunstverk fremstås rolig og balansert ved siden av Juliussens
store dramatiske Hornkjede som henger ned midt i rommet av høysalen.
Kjedet av reinsdyrbein, årgangsmerker i hvit plast og sorte kløver er
festet sammen i en spiral på gulvet. Spiralmønsteret og årgangsmerker
henleder tankene mine til profesjonell reindrift. Spesielt reinskilling. Da
løper dyrene sammen og ofte danner et spiralmønster sett ovenfra. I dette
skjæringspunktet finner jeg også kultur og tradisjon sterkt tilstede. Men
bruken av bein, kløv og årgangsmerker trekker også sterke referanser
til tiden, døden og naturens syklus. Til felles bruker de to kunstnerne
tradisjonene og materialene på nye måter, i nye sammenhenger,
noe som skaper nye uttrykk i gamle håndverkstradisjoner.
Kulturens forsvarsmekanismer
I tredje etasje vises Juliussens Frosne blomstrer (2009) sydd av reinsdyrskinn,
ull og pels sammen med ett tekstilverk av den franske avdøde kunstneren
Louise Bourgeois (1911–2010). I verket Uten tittel fra 2006 har Bourgeois
brodert fem spindelvev i blått, gult, og litt rosa. Spindelvevene er sydd med
sirlige sting og brer seg utover det hvite bomullstekstilet. Bourgeois er
kjent for sine skulpturer av enorme edderkopper. For henne representerer
edderkoppen makt og beskytter – som en analogi til sin mor, familiens
overhode, som drev en tapetfabrikk og viet sitt liv til spinning og veving.
Senere er edderkoppen brukt som symbol på kreativt liv. Det er av dens
vevteknikk som bidrar til at edderkoppens klarer å overleve, på mange
måter likt menneskets behov for tekstilens beskyttelse.
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Rundt Juliussens myke pelsblomster stikker det ut metalltråder og blå,
røde, gule eller hvite årgangsmerker. De utstikkende stive metalltrådene
får meg til å tenke at de beskytter blomstens indre som består av en
skjørere del – nemlig glass. I Frosne blomstrer blandes det animalske og
vegetabilske hvor naturen, dyrene og mennesket er snevret inn i samme
kretsløp. Et møtepunkt mellom mennesket og natur er for meg veldig
fremtredende hos begge kunstnere. Der naturen representeres både som
skjør, lik spindelvevet som går i stykker ved berøring, og som robust i form
av naturens egne forsvarsmekanismer.
Hinner
Et annet spennende skjæringspunkt oppstår mellom Juliussens verk
Hornkule (2001) i møtet med Nicola Constantino sitt verk Menneskelig
buntmakeri (2000) og Rose-Marie Huuvas bildeserie Shirri (cirka 1990).
Juliussens Hornkule er ikke like elegant som de tre fargesterke kulene i
foajeen. Dens utforming med pålimt skittenhvite reinsdyrs hår og tynne
horntagger trekker sterkere referanser til den strie pelsen og dyrekroppen.
Hornene stikker uregjerlig ut rundt hele kulen som en slags ekstern
skjelettkonstruksjon som beskytter den indre myke kjernen. Derimot bretter
Nicola Constantino (født 1964) ut noe av det mest sensitive på kroppen
på høyhælte stilett sko og korsett – laget av imitert menneskehud prydet
med brystvorter. Det er underlig å se den spanske kunstneren Constantino
fremstille menneskehuden som et lappeteppe. I motsetning til Huuvas syv
veggobjekter av reinsdyrskinn, som jeg synes er helt oppriktig vakkert. Med
en grønnfarge bringer Huuva frem nydelige sjatteringer i dyrehudens struktur.

NOTISER

Synnøve Persen.
Foto: Susanne Hætta

Aslaug Juliussen, Hornkjede, 2006. Detalj.

Mens dyrekroppen i stor grad assosieres til kultur og tradisjon hvor
kroppsdelene brukes som materiale til gjenstander, til tekstil eller som mat
– blir vår egen kropp grensen til vår omverden. Den er levende, varm og
frisk. Men med en gang avklippet hår, negler, hudflak eller spytt blir fraskilt
kroppen vår blir det til avfall – dødt og frastøtende. Julie Kristeva mener at
vi reagerer så sterkt fordi kroppsavfall er abjekter som minner oss om død,
kroppslig forfall, forgjengelighet, sykdom eller smerte. I lys av dette leker
kunstnerne seg med huden og utfordrer samtidig etablerte kriterier og
normer for estetikk.
Dialog
I utstillingen møter vi Juliussen i dialog med kunstnere som har en felles
interesse for det materialbaserte håndverket, til tradisjoner hvor tekstil,
organiske materialer eller naturmaterialer er blandet sammen. Synnøve
Aurdal er kanskje den som har introdusert Juliussen til et vidt spekter av
muligheter innenfor tekstil. Iver Jåks en god venn og inspirator med sin
interesse for naturmaterialet – der alt går på naturens premisser og hvor
tradisjon og modernitet var hans bærebjelker. Bourgeois dekonstruerer
og rekonstruerer, mens Nicola Constantino tematiserer menneskehuden
som normalisert tekstilstoff og bryter estetikkens normer. Rose-Marie
Huuva lager kunstverk som framtrer luksuriøse og smakfulle. Juliussens
kunst kan uten tvil ses i lys av disse møtene hvor alle kunstnerne på ulike
måter tematiserer og problematiserer samtidskunst, aspekter ved miljø,
ved tradisjon, kjønn og identitet. Samtidig opptrer de som en samlet hær av
pioner som baner vei for en større aksept av denne typen kunst.
Utstillingen viser på mange måter Aslaug Juliussens utvikling som
kunstner gjennom 40 år – hvor tekstil har vært den røde tråden hele tiden.
Hun eksperimenterer som kjent med naturlige og organiske materialer
der verdiløst materiale fra reinsdyrnæringen utvilsomt dominerer. En
næring som hun selv har hatt som livsstil og vært en del av i 22 år.
Hun er en kunstner som med lekenhet, frihet og kreativitet skaper
spennende kunstverk ved å benytte teknikker, tradisjonelle materialer og
materialkunnskap og ferdigheter innen samisk håndverkstradisjon – duodji.
Juliussens dekonstruerer og sammenføyer det på nytt. Hun fremstiller det
på en ydmyk og fullverdig måte. Det er nettopp denne behandlingen av
materialet, i møte mellom historie, kultur og natur jeg finner interessant
ved hennes kunst.
I 2019 skal utstillingen Skjæringspunkter stillest ut på Anchorage Museum
i Alaska og på Blaafarveverket i Modum 18. mai–22. september.

Kulturrådets
ærespris for 2018
Poet og billedkunstner Synnøve Persen tildeles Kulturrådets ærespris for
2018. Rådet deler hvert år ut en ærespris på 600 000 kroner til en person
som har gjort «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og
kulturliv». Persen mottar prisen for sitt bidrag til å styrke samisk identitet
og løfte samisk kunst i nasjonal og internasjonal sammenheng gjennom
sitt mangeårige kunstneriske og politiske virke. Persen har vært en viktig
stemme i den offentlige debatten om samiske spørsmål og en sentral
aktør i samisk organisasjonsliv. Hun har hatt en rekke viktige verv og har
vært fagkonsulent for utallige råd, utvalg og komiteer. Synnøve Persen
var pådriver for etableringen av Samisk senter for samtidskunst, for
etableringen av Kunstskolen i Karasjok og er engasjert i det pågående
arbeidet for et samisk kunstmuseum. Prisoverrekkelsen vil foregå i
desember.

Twendeprisen
Ina Otzko fra Sandnessjøen er tildelt Twendeprisen 2018. Hun får prisen
for sitt arbeid som billedkunstner, og for sitt engasjement lokalt og
internasjonalt. Gjennom sin kunstneriske virksomhet og internasjonale
nettverk har hun satt Sandnessjøen, Helgeland og Nordland på det
internasjonale kunstkartet. Twendeprisen er på 50 000 kroner, og
innebærer også en gjenytelse. Otzko må levere et grafisk trykk i
et begrenset opplag på 100 eksemplarer, som skal pryde et utvalg
vinetiketter fra Enrico Rivettos vingård i Barolo-distriktet i Italia.
Inntektene fra vin- og kunstsalget går inn i fondet som skal gå til priser/
stipendier for kunstnere i Nord-Norge. Twende-fondet er en gruppe med
utspring fra Nordnorsk lederutvikling. Ina Otzko er den andre kunstneren
som mottar prisen.

Søk produksjonsstipend 2019
Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) – Samisk senter for samtidskunst lyser ut
to produksjonsstipend til billedkunstnere i Sápmi som ønsker å jobbe
med stedsspesifikke prosjekter (utendørs eller innendørs). Stipendene
på 2 x 50 000 NOK er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende
Kunstneres Hjelpefond (BKH) til SDG. Søknadsfrist er 20. desember.
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.samidaiddaguovddas.no.
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HAMMERFEST KUNSTFORENING 50-ÅRSJUBILEUM
✎ Edel Maria Brynjulfsen ▶ styremedlem, Hammerfest kunstforening
Edel Maria Brynjulfsen ◆◆ Rino Engdal

Fra utstillingsåpningen og jubileumsarrangementet.
Foto: Edel Maria Brynjulfsen

Kunstnerne i «Tatt av Havet».
Foto: Edel Maria Brynjulfsen

Hvorfor havet?
Når Hammerfest kunstforening nå kan feire at de har mottatt
500 000 kroner av en kommune som ser viktigheten av å ønske
kunstforeningen som en aktiv del av byens kulturliv, kan de samtidig
feire kunstforeningen sitt 50-årsjubileum.
I splitter nye lokaler på 180 kvadratmeter i Strandgata 22 midt i sentrum av
Hammerfest ble det helgen 15.–18. november invitert til utstillingen Tatt av
havet med kunstnerne Solveig Ovanger, Eevahenna Aalto, Arnold Johansen,
Liliana Borge, Ringo Engdal og Guri Aronsen. Om lag 100 personer tok
turen innom på åpningskvelden, og ytterligere 100 publikummere besøkte
utstillingen i løpet av helgen. Hammerfest kunstforening er strålende
fornøyd med oppmøte og arrangementet. Tatt av havet var temaet da det
i forkant ble arrangert workshop og en utendørs barneutstilling, og en
ungdomsutstilling i Galleri Filéen på Arktisk kulturhus. Kunstforeningen
holdt også to foredrag i baren Jernteppet.
Hvorfor havet? Hammerfest er omgitt av hav. Fra havet kommer vårt
livsgrunnlag og havet gir oss muligheter til kommunikasjon med verden
rundt. Havet har også alltid inspirert til historier, og gitt opphav til sagn og
kunst. I dag er havet et høyaktuelt tema i forhold miljøutfordringene verden
står ovenfor. Vi mener derfor at havet som tema er både viktig og tidsriktig
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– en blå tråd. Gjennom ulike uttrykksformer fra forskjellige kunstnere håper
vi at utstillingen og våre arrangementer pirrer nysgjerrigheten rundt det
mystiske og mektige havet. Samtidskunst skaper engasjement og er en flott
måte å sette havet vårt på dagsorden. Utstillingen Tatt av Havet blir stående
til 9. desember 2018. Etter det tar det nye styret en velfortjent juleferie.
Ønsker stabil fremtid
Hammerfest kunstforeningen starter opp på det nye året med plan
leggingen av markering og utstilling av Samefolkets dag 6. februar 2019.
Hammerfest kunstforening er en liten frivillig organisasjon som tenker
stort. Skal den fremdeles eksistere i 50 år til må man sikre stabil drift av
kunstforeningen og utstillingsgalleriet med en stilling. Det kan bidra til å
løfte kulturbyen Hammerfest til nye høyder. Per dags dato er foreningen
i en sårbar situasjon. Som mange andre frivillige foreninger er det en
utfordring å mobilisere til frivillig arbeid. Det jobbes for økt medlemsantall
og spennende utstillinger framover. Med god støtte fra Hammerfest
kommune har kunstforeningen mottatt en støtte på 500 000 kroner for
prosjekt, utvikling, drift og oppgradering av galleri. Styret som består av
Edel Maria Brynjulfsen, Anders Flock Backmann, Ida Elise Kristine Sundby
og Marte Lill Somby vil fremover jobbe for å sikre dette.

Skjæringspunkter
Aslaug M. Juliussen
20.10.2018 – 31.03.2019

Kunstkritikerprisen 2017
Årets museum 2017
nnkm.no
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Turnéplan for Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
BODØ KUNSTFORENING
26. JANUAR – 24. FEBRUAR
SORTLAND KUNSTFORENING
9. MARS – 31. MARS
ALTA KUNSTFORENING
20. APRIL – 12. MAI
HAMMERFEST KUNSTFORENING
1. JUNI – 23. JUNI
LEKNES, MEIERI GALLERIET
13. JULI – 4. AUGUST
HARSTAD, GALLERI NORDNORGE 24. AUGUST – 21. SEPTEMBER
RANA KUNSTFORENING
5. OKTOBER – 27. OKTOBER
VADSØ KUNSTFORENING
16. NOVEMBER – 14. DESEMBER

bodokunst.no

Fagseminar 16. mars 2019 i Bodø
Se Kunst i Nord-Norge starter opp sitt kunstfaglige seminarprogram
16. mars 2019 i Bodø. Fullstendig program og påmelding kommer på nyåret.
Sett av datoen allerede nå!

