Se Kunst i Nord-Norge

inviterer til KUNSTBLIKK
16. MARS 2019, Stormen bibliotek, Bodø
Kunstnerduoen

Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

SE, LYTT & SNAKK OM KUNST

SE KUNST inviterer til KUNSTBLIKK:
Kunstnerduoen Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm
I august 2018 rodde kunstnerparet Geir Tore Holm og
Søssa Jørgensen i en liten nordlandsbåt fra Gildeskål til
Tromsø. En båt som kunstnerne pusset opp sammen med
en båtbygger før ferden langs nordlandskysten. Roturen
har blitt ett av duoens større kunstprosjekter. 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 Holms egen
beskrivelse.
I tre tiår har Holm og Jørgensen laget prosjekter i utradisjonelle formater med refleksjoner omkring samfunn, mennesket og natur. Kunstnerduoen startet sin kunstneriske

praksis sammen tidlig på 90-tallet da de møttes på
Kunstakademiet i Trondheim. Under studietiden startet de
det kunstnerdrevne utstillingsstedet Galleri m. balkong i sitt
private hjem der de undersøkte hva kunst er og hvordan
den oppstår.
I 2003 ble det steds-spesifikke kunstprosjektet Sørfinnset
skole / the nord land etablert i Gildeskål i samarbeid med
thailandske kunstnerne. Prosjektet retter fokus mot
økologi, naturbruk, dialog og sosialt engasjement.
Holm og Jørgensen skaper en kunst som ikke nødvendigvis skal selges eller lages for å stilles ut, men som oppstår
i samarbeid med lokalsamfunnet og skaper koblinger
mellom kunsten og livet, kunsten og samtiden.

åpent for alle!
SE, LYTT & SNAKK OM KUNST
FOR DEG SOM ER INTERESSERT I KUNST +/- FORKUNNSKAP

Program lørdag 16. mars
STED: STORMEN BIBLIOTEK, LITTERATURSALEN

KUNSTBLIKK
09:30-10:00
Registrering + kaffe/kake
10:00-10:05
Velkommen ved SE KUNST
10:05-10:35
Hvordan forholde seg til samtidskunstens kompleksitet
Henrik Sørlid
10 min Kort pause
10:45-11:45
Samspill, forvandling og varighet
Presentasjon ved Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

11:45-12:30
Lunsjpause
12:30-12:50
Kunstsnakk
Karolin Tampere + Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm
10 min Pause
13:00-14:00
Dialoger
Kristoffer Dolmen + Hilde Sørstrøm + publikum
Hilde Sørstrøm har skrevet kritikk om utstillingen
Samarbeid 1993-2018 av Søssa Jørgensen og Geir Tore
Holm i SeKunstMagasin #4 2018.
Oppsummering og sluttord

Med forbehold om endringer i programmet!

BIDRAGSGIVERE
HENRIK SØRLID
Henrik Sørlid (f. 1989, Lørenskog) er kunstner. Bor og arbeider i Tromsø. Han var med å drive det kunstnerdrevne visningsrommet Kurant i Tromsø i perioden 2014-2018, og bidro i 2018 til opprettelsen av den lokale
interesseorganisasjonen KIT - Kunstnerne i Tromsø. Sammen med Camilla Fagerli jobber han for tiden med
en antologi om kunstutdanning i Nord-Norge.

GEIR TORE HOLM OG SØSSA JØRGENSEN
Kunstnerne Geir Tore Holm (f. 1966, Tromsø) og Søssa Jørgensen (f. 1968, Oslo) bor og arbeider på gården
Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold. De er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995).
Geir har doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid fra KHiO. Søssa har en mastergrad i landskapsarkitektur
fra NMBU. Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst, installasjon og performance,
har de kuratert, skrevet om og undervist i samtidskunst. Søssa har produsert radio- og lydkunstprosjekter
i samarbeid med Yngvild Færøy. Geir har hatt en omfattende kunstproduksjon knytta til samiske spørsmål
og identitet. Mens de var studenter startet de Galleri m. balkong, med sitt eget hjem som visningssted. Der
ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger kunst kan inngå sentralt for deres virke
med kunst som praktisk dialog.
I 2003 etablerte de det evigvarende Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur. De arbeider i sammenhenger hvor estetikk inngår i en
vid økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur.

KAROLIN TAMPERE
Karolin Tampere (1978, Tallinn, Estland) er kunstner og kurator, for tiden ansatt som kurator ved Nordnorsk
kunstnersenter i Svolvær, Lofoten. I sin praksis har hun særlig interesse for tverrfaglig samarbeidspraksis,
lyd og lytting. Siden 2004 har hun regelmessig bidratt til Sørfinnset Skole / the nord land. Tampere er del av
kuratorteamet for LIAF 2019 sammen med Hilde Mehti, Neal Cahoon og Torill Østby Haaland.

KRISTOFFER DOLMEN
Kristoffer Dolmen (f. 1973, Bodø) har Cand.mag. grad fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Telemark
(bl.a. i kunsthistorie mellomfag og kunstformidling), videreutdanning fra Stockholms Universitet i
museumsvitenskap og cultural management, samt Mastergrad i kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i
Bergen. Han har tidligere jobbet bl.a. i Bodø kunstforening, Se kunst i Nord-Norge og Nordland
fylkeskommune og er i dag direktør og kurator ved Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

HILDE SØRSTRØM
Hilde Sørstrøm (f. 1983, Øksnes) er frilans kunstkritiker og kunsthistoriker. Hun har mastergrad i kunstvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet og mastergrad i Preventive Conservation fra Northumbria University, England. Sørstrøm skriver regelmessig for SeKunstMagasin og Billedkunst om det som skjer på kunstfeltet
i Nord-Norge. Ved hjelp av prosjektstøtte fra Norsk Kulturfond har hun etablert kunstbloggen Hakapik.no.

PRAKTISK
INFORMASJON
KUNSTBLIKK 16. MARS 2019
i Stormen bibliotek, Litteratursalen, Bodø
SEMINARET ER GRATIS OG ÅPENT FOR ALLE!
Påmelding for de som ønsker kaffe/tea, kake og enkel lunsj.
Pris kr. 240,- Påmeldingsfrist/betalingsfrist innen: 10.03.2019.
BETALINGSINFORMASJON:
VIPPS kr. 240,- til: 552270 - SE KUNST I NORD-NORGE
(Skriv inn deltakernavn i melding under beløpet i Vipps)
Har du spørsmål?
Kontakt Se Kunst i Nord-Norge
mail: post@sekunst.no, tlf. 75 50 66 20

#sekunst
#sekunstinordnorge
Se Kunst i Nord-Norge er støttet av:

forside
foto t.v.:
vi ror til tromsø, dokumentarvideo. foto: humle rosenkvist.
foto t.h.:
geir tore holm og søssa jørgensen. foto: heidi sundby
skilt for lørdagskafeer på sørfinnset skole / the nord-land. foto: humle rosenkvist

