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Nytt krutt i produksjon!
Se Kunst i Nord-Norges hovedstrategi er å styrke Arenanettverket gjennom
å videreføre og utvikle rollen som nettverksbasert landsdelsdekkende
formidlingsinstitusjon, med et sterkt turnéapparat. Arenautvikling har
hovedfokus i tråd med vårt oppdrag i Strategi for Visuell kunst i NordNorge, vedtatt i 2011. Det er mange sammenfallende intensjoner i Strategi
for visuell kunst for Nord-Norge og Meld. St. 23 Visuell kunst.
Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge, AVTRYKK, er et pionérprosjekt
som skal bidra til kunstneriske oppdrag for unge nyutdannede kunstnere,
arenautvikling, kompetanseutvikling, økt tilbud til samtidskunst og ulike
kunstneriske praksiser, samt publikumsutvikling.
Se Kunst i Nord Norge ønsker å være en aktiv tilrettelegger for nye
kunstnere og kunstuttrykk. Vi har i samarbeid med Kunstakademiet
i Tromsø initiert et pionérprosjekt, som skal bringe samtidskunst av
nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet ut på den nordnorske
kunstscenen. Dette vil være en unik mulighet for nyutdannede kunstnere til
å få vist kunsten sin, og for arenanettverket å ta imot og samarbeide med
nye, unge kunstnere.
Kunstakademiet i Tromsø har siden det åpnet høstet 2007, etablert et
viktig og vitalt fagmiljø med unge, kreative og forskende kunststudenter.
Akademiets tilstedeværelse er en positiv drivkraft i utviklingen av kunstlivet
i Nord-Norge, og er med på å sette Nord-Norge på den nasjonale
kunstarena.
Prosjektet AVTRYKK skal skje i de tre nordligste fylkene i samme tidsrom
ved tre parallelle kunstprosjekt. Kunstnerne fra akademiet vil få muligheten
til å utvikle sitt kunstprosjekt på visningsarenaene som blir tildelt rollen som
produksjonsbase. Etter endt turne skal prosjektet avsluttes med en felles
visning, og det jobbes også med muligheten for videre turnévirksomhet i
nordområdene.

I kraft av prosjekttilskudd på nærmere kr. 800 000 fra Norsk Kulturråd,
Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og Nordland
Fylkeskommune legges premissene for at prosjektet kan gjennomføres.
Om det kan realiseres i sin helhet iht. til prosjektets intensjon avhenger av
tilsagn av gjenstående prosjektmidler.
Intensjonen er at pionérprosjektet skal videreføres i en rullerende
programmering i SKINNs faste drift. Det er i tråd med Meld.st.23 Visuell
kunst. kap.13.s.122, hvor det heter at: ”departementet vil i neste års budsjett
prioritere å styrke institusjoner med statsstøtte, som i dag må søke Norsk
Kulturråd om prosjektstøtte til faglig aktivitetsprogram, som for eksempel
utstillingsproduksjon, samarbeidsprosjekter og formidlingstiltak”. SKINN er
en av disse institusjonene og har forventning til en statlig prioritering for
2014.
De politiske dokumentene som nevnt ovenfor fremmer en ny æra for visuell
kunst i Norge. Her slås det blant annet fast at det er behov for å styrke
kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt og at det avhenger av sterke
formidlingsinstitusjoner. Se Kunst i Nord-Norge vil med økt grunnbevilgning
kunne styrke virksomheten gjennom forutsigbarhet i finansiering av
produksjon av vandreutstillinger og kompetansetiltak.
Et hovedmål er å gjøre ny samtidskunst og morgendagens kunstnavn kjent
i landsdelen, og samtidig legge til rette for at nye kunstnere finner det
interessant å etablere seg i Nord Norge.
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HVA SKJER?
MARS – JUNI 2013

utstillingsguide

Eventyrlig – gamle fortellinger i ny drakt

Stillbilde fra «Painter» Nasjonalmuseet

Kind of Blue - Ingjerd Hansen Juvik
- ULVEHIET

Kåre Kivijärvi - Et utvalg av bilder fra

Holocene - Vemund Thoe

Sigfrid Hernes

kystfinnmark
28.01-30.10 : Nordkappmuseet

08.03 – 28.04: Tromsø Kunstforening

03.05-19.05: Nordnorsk Kunstnersenter

Ketchup og blod – Paul McCarthy
Video Performance
16.03–24.03: Galleri NordNorge

Espen Brændsrød
03.05-09.06: Nordnorsk Kunsternsenter

Olives - Sigalit Landau. Festivalutstillingen 2013
18.01 – 14.04: - Tromsø Kunstforening

Aven – tresnitt og artists’ book
Elisabet Alsos Strand
04.05.–02.06: Galleri NordNorge

Eventyrlig – gamle fortellinger i ny drakt
Produsert av Nasjonalmuseet.
Turné i regi av Se Kunst i Nord Norge
09.03-17.03: Andøy Kunstforening
05.04-14.04: Hammerfest Kunstforening
04.05-12.04: Varanger Samiske Museum

Ingrid Lønningdal, Bull.Miletic
21.03 ‒ 28.04: Nordnorsk Kunstnersenter

Den 67. Nordnorske Kunstutstilling
01.03-17.03: Nordnorsk Kunstnersenter
06.04-14.04: ArtSenja
24.04-02.06: Narvik Kunstforening
22.06-01.07: Kurant Visningsrom

NONONO Magnus Monfeldt
05.04.-14-04 Kurant Visningsrom, Tromsø

Små spor – en arkitekturutstilling
fra Nord-Norges arkitektforening
19. 05– 26.05: Bodø kunstforening

Veien til Ruija - Tiet Ruijhaan
08.04 -24.05: Nordkappmuseet

Tom Kosmo
22.05-05.06: Nordnorsk Kunstnersenter

ULVEHIET - Ingjerd Hansen Juvik
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid
med Rana Kunstforening.
Turné i regi av Se Kunst i Nord-Norge
09.03-17.03: Saltdal Kunstforening
06.04-21.04: Mosjøen Kunstforening
17.05-16.06: Galleri Svalbard

Sagn fra Nordkapp
Skoleprosjekt - Nordkapp Maritime
fagskole og videregående skole
16.04 – 10.05: Nordkappmuseet

Kurant 4 ½ år
Kuratert av Kristin Tårnes
31.05-09.06 Kurant Visningsrom, Tromsø

Det var en gang en skog - Kine Yvonne Berntsen
23.02.-17.03.2013: ArtSenja

SAMTIDIG (Tromsø Skipsverft)
Kuratert av Line Solberg Dolmen
19. april Kurant Visningsrom, Tromsø

Den Lengste reisen
Produsert av Nasjonalmuseet.
01.03-14.04: Norsk Luftfartsmuseeum, Bodø
27.04-16.06: Tromsø museum
Stolen Vancouver Poster Series
- Pål Gusdal Jomås
08.03 – 28.04: Tromsø Kunstforening

Tre reiser. Tre landskap - H.M. Dronning Sonja,
Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl. Grafikk
06.04.–02.06: Galleri NordNorge

Kvinnestemmer i 100 år
19. 04– 26.05: Bodø kunstforening

Maleriske konspirasjoner – Bjørn Tore Stavang
19. 04.-26.05: Bodø Kunstforening
Geir Wold
04.05-26.05: ArtSenja

KRATER Ingri Haraldsen og Petter Buhagen
17.05-19.05 Kurant Visningsrom, Tromsø

En dag alle så på himmelen samtidig
Brita Skybak
8.06.-21.07: Bodø kunstforening
Å leve er å bli født sakte – Wenche H. Johansen
08.06– 21.07 Bodø kunstforening
Eva Harr - sommerutstilling
20.06 - 14.07.2013: Mosjøen Kunstforening
Hoved utstilling – Festspillene i Nord-Norge
Informasjon på www.gallerinn.no
22.06.–10.08: Galleri NordNorge
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FAGLIG KUNNSKAP OG DEBATT I SVOLVÆR
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✎ Redaksjon

◆
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Konseptuell kunst i Svolvær
Konseptkunsten er en dominerende strømning i dagens samtidskunst,
og som kunstnerisk strategi kanskje den mest utfordrende kunstformen
– for både publikum og arrangører.
Se Kunst i Nord-Norge inviterer til fagseminar som skal belyse viktige trekk
ved konseptkunsten. Alle i kunstformidlingsmiljøet er velkommen til å
delta, utstillingsarrangører, formidlere, kunstnere og utstillingsprodusenter.
Målsetning er å bidra til større forståelse og innsikt i konseptkunsten og
til utvidet kompetanse for formidling av denne kunstformen på lokale
kunstarenaer.
Den konseptuelle kunsten har sin opprinnelse i dadaismen og
Marcel Duchamp i første halvdelen av 1900-tallet, men utviklet
seg som kunstretning i Europa og USA først i siste halvdel av
1960-tallet. I kunstretningen vektlegges ideen bak kunstverket mens
den håndverksmessige, eller materielle utførselen er mindre viktig.
Konseptualismen har vært betydningsfull referanse for mange kunstnere
også de seneste tiårene, og i en viss forstand kan man si at det meste av
samtidskunst i dag har et konseptuelt utgangspunkt.
Det er en ny interesse for den klassiske konseptkunsten og for
konseptuelle måter å arbeide på i nyere kunst, internasjonalt så vel som
blant norske kunstnere. I seminaret skal det blant annet belyses hvordan
denne kunstformen problematiserer meninger og kontekstens betydninger.
Fagseminaret holdes i Vågan Kunstsenter på Svinøya i Svolvær lørdag
den 27. april i forbindelse med årsmøte i Se Kunst i Nord-Norge (fredag
26. april). Søndag 27. april arrangeres det utflukt med lunsj til Kabelvåg og
Henningsvær, med bl.a. besøk på det nyetablerte galleriet Kaviarfabrikken.
Foredrag
Svein Ingvoll Pedersen er ordstyrer på seminaret. Pedersen er kunsthistoriker
og siden 2008 intendant ved Tromsø Kunstforening. Pedersen har kuratert
flere utstillinger med norske og internasjonale kunstnere, og har forelest og
undervist innen kunsthistorie ved kunstakademier og universitet. I 2012 var
han medredaktør for ”Undersøkelsens estetikk”, en antologi om kunstneren
Bodil Furu.
Kunst kan ikke være alt
Olga Schmedling er kunsthistoriker og har siden 2009 jobbet på
engasjementsbasis ved hhv. Kunsthøgskolen i Oslo og Universitet i Oslo.
Har bidratt til bøker som ”Kunst i offentlige rom”(2003), ”Kunstene og
det mediespesifikke. En fagbok om de materialbaserte kunstartenes
situasjon” (2005), ”Samling og museum. Kapitler av museenes historie,
praksis og ideologi”, (2010) og ”Monument og modernitet. Endring av
kunst og arkitektur i sosialhistorisk perspektiv i de siste to hundre år” ved
Universitetet i Oslo.
Presentasjon av LIAF
Helga-Marie Nordby er kunstnerisk leder for Lofoten internasjonale
kunstfestival (LIAF). Nordby har en mastergrad i kuratering fra Goldsmiths
College i London, i tillegg til studier i kunsthistorie, teatervitenskap og
filosofi, og har kuratert en rekke utstillinger i Norge og utlandet. Nordby
har undervist ved kunstakademiene i Bergen, Trondheim og Oslo. Hun var
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Monica Winther fra Performance under LIAF på Svinøya i Svolvær. Foto: Eivind Fausa Storvik

daglig leder for Unge Kunstneres Samfund 2005 – 2009 og instituttleder for
Kunstakademiet i Tromsø 2009 til 2012.
Konseptkunstens framvekst fra 1970-tallet
Ingvild Krogvig er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo (2009)
med en masteravhandling om norsk konseptkunst på 1970-tallet. Krogvig
arbeider for tiden som fast kritiker og skribent i Morgenbladet, Kunstkritikk
og Vagant, i tillegg til å være frilansredaktør. Siste vitenskapelige utgivelse er
artikkelen ”Stille Revolt: En studie av Viggo Andersens konseptkunstneriske
prosjekt” i antologien Norsk Avantgarde, 2011.
Presentasjon av kunstkonsept
Monica Winther er sammen med Kersti Vetterstad også kjent som Mor
i den beryktede kunstnerduoen Mom & Jerry. Hun ble uteksaminert fra
Kunstakademiet i Bergen 2007. Winthers arbeider kan anses som hennes
subjektive reaksjon på den strukturelle og sosiale rammen på stedet
der handlingene finner sted. Henne performative oppsettinger kan også
bestå av konfronterende skuespill der de naturlige omgivelsene fungerer
som kulisser, hvor karakteren utøver et spill med eller mot den sosiale
strukturen hun befinner seg i. Winther har deltatt i en rekke separat, og
gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt.
Kunst, kontekst og institusjon. Konseptkunstens
revitalisering fra ca 1900
Øystein Ustvedt er kurator for Nasjonalmuseet for kunst. Han har
bakgrunn fra Aftenposten, Astrup Fearnley-museet og Stenersenmuseet.
I 2011 publiserte han boken ”Ny norsk kunst 1990 og fremover”. Han har
vært kurator for flere utstillinger relatert til emnet, deriblant Passasjer.
Betrakteren som deltaker (Astrup Fearnley Museet, 2002) og Matias
Faldbakken. Shocked into Abstraction (Nasjonalmuseet, 2009).
Påmelding, program og nærmere informasjon på www.sekunst.no

POLART 2013 TROMSØ KUNSTFORENING
✎ Stine Lundlbad ◆ Kunsthistoriker og freelance skribent
Ane Elene, Tromsø Kunstforening

Tilbake fra ishavet
Over de siste seks årene har samarbeidsprosjektet PolArt ført
kunstnere og forskere sammen på tokt i Nordishavet. De påfølgende
utstillingene i Tromsø Kunstforening utgjør et viktig visningsrom der
kunstnernes tolkninger av møtet mellom kunst og forskning får komme
til overflaten. Årets kunstnere er Sigbjørn Bratlie, Helene Sommer og
Christian Bermudez.
Arktis. Ordet er høyaktuelt, men hva innebærer det egentlig? Betegnelsen
på de store hav- og landområdene rundt Nordpolen har de siste tiårene
vært på «alles» munn. Ishav og tundra, hjem til store og små vesener
på land og i vann, viser seg å gjemme på store naturresurser, uendelige
forskningsmysterier og uomtvistelig miljøproblematikk. Storpolitikken
som raser rundt spørsmål om marine grenser og økende press fra sterke
næringsinteresser viser at mange vil ha sin del av kaka. "Ingenmannsland"
synes å ha blitt et "allemannsland".
Den kollektive idéen om Arktis kommer imidlertid til syne i
videoverket No Man´s Land av Helene Sommer (f. 1978). Gjennom en
montasje av levende bilder, fra både funnet og egenprodusert materiale,
blir betrakteren introdusert til menneskets møte med Arktis. Scener
fra spillefilmer som Orions belte og Dr. Strangelove veves sammen med
klipp fra naturvitenskapelige dokumentarer og historiske fotografier. En
fortellerstemme guider oss samtidig gjennom historien om polarhelterog heltinner. Om frykten for det ukjente. Om menneskets kamp (og tap)
mot naturen, i forsøk på å erobre det ukjente. Historiske fakta og visuell
fiksjon smelter sammen i lyd og bilde. Vår oppfattelse av Arktis er og blir
fragmentert.
Selv i et moderne teknologisamfunn der det meste synes endevendt,
registrert og kontrollert, finnes det fortsatt mørke hull. Et eksempel på det
uoppklarte som fortsatt hviler over (eller skal man si under) disse områdene
er blitt fanget opp av Christian Bermudez (f. 1976). Hans videoarbeid
tar utgangspunkt i et reelt forskningsfunn fra 2010. En koloni encellede
organismer som normalt finnes i tropiske farvann har kommet hele veien
til Nordishavet. Oppdagelsen av disse organismene i ishavet, hvordan de
har kommet dit og hvordan de overlever der, er ingenting mindre enn et
mysterium.
Gjennom krystallkulen
Miljøproblematikken er et hovedgrunnlag for forskernes nitidige arbeid
i arktiske områder. Isdekket og dyrelivet i de utstrakte områdene rundt
Nordpolen har blitt en peilepinne for verdens klimaendringer. Arktis har
blitt et sted der framtiden kan spås. Sigbjørn Bratlie (1973) har like gjerne
opprettet sitt eget forskningsinstitutt til formålet, The Schnork Institute
for Arctic Research. Der har han utarbeidet et prognosesystem ved å spå i
kyllingbein. Forskningsresultatene blir presentert gjennom modeller i form
av kart, diagrammer og annet informasjonsmateriale. Installasjonen, som
for øvrig har fått plass i et eget utstillingsrom i kunstforeningen, benytter
seg av det samme visuelle språk som vitenskapen og gir ved første blikk
et skinn av troverdighet. Ved nærmere ettersyn avsløres, gjennom Bratlies
satiriske humor, tilfeldighetenes spill og forskningens underliggende
dommedagsprofeti.

Over Helene Sommer No Man´s Land. Stillbilde.
nederst SigbjørnBratlie The Schnork Institute for Arctic Research.

Møtepunkter gjennom kunst og vitenskap
Menneskets streben etter å utforske og formidle er ikke bare et
utgangspunkt, men et kjernepunkt både innen kunst og vitenskap.
I PolArt-prosjektet legges det til rette for at kunstneres tolkninger skal
skape bevissthet rundt forskeres arbeid i Nordishavet. Møtet mellom
mennesker og ulike fagmiljøer står sentralt i prosjektet, samtidig som
nye kunstverk skapes. De årlige utstillingene i Tromsø Kunstforening er
imidlertid ikke bare et resultat av en interaksjon mellom kunstnere og
forskere, men også det viktigste møtepunktet med det allmenne publikum.
Kunstnersamtaler og videointervjuer med kunstnerne har i varierende
grad blitt arrangert i forbindelse med utstillingene. En styrking av denne
og annen synliggjøring av prosjektet vil kunne komme både kunstnere,
forskere og publikum til gode.
PolArt i endring
Endringer er i så måte allerede i luften. Intendant ved Tromsø
Kunstforening, Svein Pedersen, kan avsløre at prosjektet i disse dager skal
gjennomgå ny vurdering. "Etter 6 år er det naturlig å evaluere et prosjekt,
og det kan være bra for alle parter å gjøre noen endringer for ikke å bare
gjenta gamle mønstre", sier Pedersen. Nye grep vil bli tatt for å utvikle
prosjektet videre. PolArt vil med stor sannsynlighet ta ny form. Det arbeides
i tillegg mot en publikasjon som skal samle alle de tidligere utstillingene.
Slike grep vil skape økt bevissthet rundt den kunstneriske aktiviteten ved
prosjektet, samt belyse utstillingene som en del av en større helhet. PolArtprosjektets nedslagsfelt vil utvides. Prosjektets profil vil, med fordel, styrkes.
PolArt er et unikt samarbeid mellom Forskernettverket ARCTOS, Tromsø
Kunstforening og Troms Fylkeskommune. ARCTOS består av lokale,
nasjonale og internasjonale aktører tilknyttet Universitetet i Tromsø og
Norsk Polarinstitutt. Kunstnerne får tilbud om et opphold ved Troms
Fylkeskommunes gjesteatelier i Tromsø, samt delta med sitt verk i en
utstilling ved Tromsø Kunstforening.
Utstillingsperiode: 19.01-24.02.2013.
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BARENTS SPEKTAKEL 2013
TICKING BARENTS - KIRKENES 5.02-20.02
✎ Amalie Marie Selvik ◆ kunstkritiker og frilans kunstskribent
Monica Anette Svorstøl

Kunst i tikkende Barents

Åpningshow med Easyweb, Fiksjon møter virkelighet, 2013, 6 min. 3D video. Foto: Barents Spektakel, Bernt Nilsen

Nordområdene pulserer med et virvar av forskjellige politiske,
økonomiske og sosiale interesser. Bak kappløpet om naturressurser
bekymrer virkningen av globale klimaendringer.
Første uka i februar var det igjen tid for Barents Spektakel. Festivalen som
lover spektakulære og grenseoverskridende opplevelser av samtidskunst.
Tematikken følger til en hver tid den rådende aktuelle politiske og sosiale
agendaen. Årets slagord var Ticking Barents. De inviterte kunstnere valgte
å rette sin oppmerksomhet mot regionens utfordringer når det gjelder
menneskeskapte miljøforandringer.
Royal åpning
Kronprins Haakon, og kulturminister Hadia Tajik, var begge til stede for å
gi den den tiende Barents Spektakel en høytidelig åpning. Åpningsshowet
til franske Easyweb innledet hele festivalen. Deres 6 minutter korte
videofortelling om Barentsregionens fortid, nåtid og framtid, ble prosjektert
rett på fasaden til den gamle dampsentralen på Kimek.
Midnatt erklærte kulturministeren festivalutstillingen, Ticking Barents, for
åpnet. I over 20 minusgrader gikk et hutrende publikum på åpningsrunde.
Festivalens fire verk var fordelt i uterom og ledige butikklokaler på Amfi
kjøpesenter i Kirkenes sentrum. I tillegg til Nordnorsk Kunstnersenter sitt
bidrag med et ekstra verk; Kjetil Berges mobile kunstprosjekt, Breaking The
Ice, som ble stilt ut på torvet.
Iskrem i 25 minusgrader
Kjetil Berges kunstprosjekt startet allerede tre uker før åpningen. Da hadde
Berge, og den russiske filmfotografen Andrei Kurochkin, lagt ut på reise i en
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rusten engelsk iskrembil. Turen gikk nordover fra London gjennom Russland
via Murmansk, for å ende opp i Kirkenes. Reisen gikk ut på å dele ut gratis
iskrem til folk kunstneren møtte – i bytte mot samtaler om været og den
globale oppvarmingen.
Den tilbakelagte reisen ble vist i loop bak et av bilens sidevinduer.
Festivalpublikumet kunne derfor betrakte Berges strabasiøse ferd og
alvorlige samtaleemne preget av Berges begrensende russiske vokabular.
Filmen inneholder humor, misforståelser, skepsis og til en viss grad
varierende bekymring for den globale oppvarmingen; – Is? Hvorfor deler du
ikke ut varm te? Hva jeg synes om været? Det er jo iskaldt! Hva, -heter du
Mitya? No, I said nice to "meet you"!
Duften av arktisk
Duftverket til Daniaux & Pigot befant seg også plassert på torget.
Inspirasjonen til verket, Becoming Seed, fikk den franske kunstnerduoen etter
et besøk til Svalbard globale frøhvelv. De ble fascinert av ideen om å samle
millioner av forskjellige typer frø i et gigantisk sikkerhetshvelv dypt inne
i fjellet, men entret selv aldri hvelvet. I Becoming Seed er kunstopplevelse
overlatt til luktesansen. En sans hvor hjernen bruker sine erfaringer for å
bestemme hvilken duft nesen lukter. Stående i den hvite tomme konteineren
på torvet i Kirkenes i 22 minus grader, var det mulig å erfare en tiltalende,
søtlig, lett stikkende metallisk duft. Et lavmælt verk som forsøker å øke vår
bevissthet tilknyttet spørsmål om klima og økologi, i lys av et sikkerhetshvelv
som kanskje er verdens mest pessimistiske innretning.
Syngende konflikter
Kirkenes er en pulserende internasjonal grenseby. Bare en kort busstur unna

venstre: Jan Gunnar Skjeldsøy
Shoyna Dissected - Chests Of Sand,
(2013) Amfi Kirkenes.
Amund Sjølie Sveen, Fountain Of
Youth, 2013 prosjektskisse.

Magali Daniaux
og Cedric Pigot,
Becoming Seed, 2013
en duft av arktisk
i en konteiner på
torvet.

storbyen Murmansk. Dette skaper kontakt mellom mennesker fra ulike
kultur, språk og miljø over landegrensene. Den russiske kunstnergruppen
Chto Delat fra St Petersburg søkte etter mulige konflikter i dette
naboforholdet mellom Russland og Norge. Resultatet ble den politiske
filmmusikal, Border Musikal, vist utendørs i Paviljongparken. Her følger man
Tanja og hennes sønn fra Nikel som flytter til kjæresten i Norge. Gjennom et
overdramatiserende blikk utenifra, bærer sang, dialog og teaterkulisser frem
en flerkulturell utfordring i holdninger til barneoppdragelse. I handlingen
oppstår misforståelser i møtet med en bastant norsk familiepolitikk.
Oljesprut
Barents Spektakel er ikke bare en møteplass for kunstnere, musikere og
forfattere. Under festivalen samlet årets Kirkeneskonferanse politikere og
næringslivslederefor å diskutere Nordområdesatsningens fremtid, sjøfart,
næringsutvikling og petroleumsindustri i Barentshavet. Store uoppdagede
olje- og gassressurser antas å befinne seg i Arktis. Men oljeboring i de
sårbare områdene er svært omstridt.
Amund Sjølie Sveens idé om en oljefontene midt i Kirkenes sentrum
demonstrerer risikoen. Prosjektskissene til Sjølie Sveens, Fountain of Youth,
var stilt ut på Amfi kjøpesenter. En klassisk rund fontene utformet som en
etterligning av jordkloden. Praktfulle vannfontener har i århundrer vært
tilknyttet politisk og økonomisk makt. Men i Sjølie Sveens feiring av oljen
(som i dag er det mest treffende symbolet på det norske livsgrunnlaget)
med en to meter høy oljesprut på toppen av Nordområdene, fører samtidig
til at resten av kloden drukner i bassenget som dannes av den fritt rennende
råoljen.

Organisk arkitektur
Lokale endringer i klimaet kan få store konsekvenser for menneskers levekår
og biologisk mangfold. Det lille stedet Shoyna i russiske Nenets Okrug ved
Kvitsjøen lider allerede under menneskeskapte miljøforandringer. Hensynsløs
tråling har ødelagt havbunnen, og innbyggerne kjemper en daglig kamp
for å hindre sanden i å begraver husene deres. I sin presentasjon av, Shoyna
Dissected - Chests Of Sand, i Amfi kjøpesenter, viste arkitekt Jan Gunnar
Skjeldsøy tegninger og eksempler på kubiske bygninger, utviklet til å hjelpe
boligeierne til å spille på lag med naturkreftene. En arkitektur som følger
de daglige endringsmønstrene forårsaket av vind og sand som legger seg
langsmed husveggene. Den kreative befolkningen nekter å gi opp kampen
mot naturen – og den russiske sentraliseringspolitikken. Arkitekten har
derfor grunn til å være optimistisk. Spørsmålet vil være om Shoyna kan
bruke sin forespeilte fremtid som en ny start.
Kutter støtten
Siden 2003 har kurator Luba Kuzovnikova og Pikene på Broen fremhevet
Kirkenes og Barents Spektakel som et sted for å oppleve tankevekkende
samtidskunst, og interessen for den ambisiøse festivalen har derfor økt
betraktelig fra år til år. Nå kutter Sør-Varanger kommune sin økonomiske
støtte. Dette truer resten av festivalens finansielle utsikter, og gjør fremtiden
svært usikker for Barents Spektakel. Vil det bli en 11. festival neste år? Det får
vi håpe.
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NORDNORSK KUNSTNERSENTER, SVOLVÆR
✎ Torill Haaland

◆

nordnorsk kunstnersenter

Vegard Kleven

Nærlesninger av arkitektur

Ingrid Lønningdal - Ruler. C-print
og tegning på papir, 57 x 70 cm og
akvarell på papir, 57 x 70 cm.

Hva preger arkitekturen som omgir oss? Og hvilke historier og
maktstrukturer kan vi lese ut av den? De to separatutstillingene som

hvordan omgivelsene kan nedtegnes på enkle og mekaniske måter.

deler galleriet hos Nordnorsk Kunstnersenter fra 21. mars utforsker
arkitektur innenfor henholdsvis tegnemediet og filmmediet.

Bull.Miletic
Kunstnerduoen Bull.Miletic består av Synne Bull og Dragan Miletic. De
jobber med forholdet mellom arkitektur og film. De har vært opptatt av
hvordan byrommet oppfattes gjennom bevegelige bilder.
I prosjektet Mise en Abyme er det byen Paris som står i sentrum. Paris
har blitt omtalt som selve modernitetens opprinnelse. Samtidig har byen
lenge vært et av de største turistmålene i verden. En av filmene i utstillingen
er en eksperimentell studie av Eiffeltårnet. Bygningen er både symbolet på
Paris og Frankrike, og samtidig det ultimate turistsymbolet; en konstruksjon
som først og fremst eksisterer som en «sight» man skal imponeres av.
Utstillingsperiode: 21.03-28.04 2013.

Ingrid Lønningdal
Ingrid Lønningdal gjør tegneriske nærlesninger av forskjellige type bygg.
Utgangspunktet er fotografier av en slags universell arkitektur. I små
detaljerte studier på papir i kombinasjon med større geometriske former
rett på vegg, settes arkitektoniske elementer inn i nye sammenhenger.
Går vi de små studiene nærmere i øyesyn, kan vi se at blyantstrekene
på arkene viser utførte oppmålinger og beregninger. Arbeidene ligner en
arkitekts eller ingeniørs konstruksjonstegninger. Lønningdal er interessert i

PERSPEKTIVET MUSEUM TROMSØ
✎ Perspektivet Museum

Lynsey Addario VII Network

Veiled Rebellion
Utstillingen Veiled Rebellion: Women in
Afghanistan av fotograf Lynsey Addario på
Perspektivet Museum i Tromsø.
Utstillingen er et resultat av at fotografen
Lynsey Addario i 2000 reiste til Afghanistan for
å dokumentere kvinners levekår under Talibans
undertrykkende regime. Mens Taliban fremdeles
hadde makten var kvinner så å si usynlige, det
var stille i gatene og kontakten mot verden
utenfor var nesten ikke-eksisterende. På grunn
av kulturelle og sosiale tabuer er det
ekstremt vanskelig å fotografere kvinner i dette
konservative landet, der kvinner flest trenger
tillatelse fra et mannlig familiemedlem for å bli
fotografert.
Addario har imidlertid kommet nært inn
på kvinnelivene. I løpet av de siste elleve årene
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har hun returnert til Afghanistan nesten
hvert år for å fotografere utviklingen rundt
omkring i landet, og dokumentere den
pågående krigen mellom NATOs styrker og
Talibans tilhengere. Her fokuserer hun skarpt
på kvinners tilværelse på alle arenaer i det
afghanske samfunnslivet; innen kultur, politikk,
utdannelse, arbeidsliv og privatliv.
Lynsey Addario er en amerikansk fotojournalist
med base i London. Hun er blitt tildelt en rekke
priser for sitt arbeid i ulike konfliktområder i
verden, og i 2011 sto hun på Newsweeks liste
over “150 Women Who Shake The World”.
Utstillingen er produsert av Nobels Fredssenter i
Oslo, og blir stående til 9. juni 2013.

"Jeg så to kvinner oppe i åssiden, kledd i burka og uten
mann med seg. I Afghanistan ser du sjelden en kvinne gå
alene. Noor Nisa, ca. 18 år gammel, var høygravid. Vannet
var nettopp gått. Mannen hennes, hvis første kone hadde
dødd under fødselen, var fast bestemt på å få Noor Nisa
til sykehuset i Faizabad, fire timer med bil fra landsbyen i
Badakhshan-provinsen. Den lånte bilen brøt sammen, så
han gikk for å finne en annen. Det ble til at jeg kjørte Noor
Nisa, hennes mor og hennes mann til sykehuset, der hun
fødte en liten jente. Tolken min, som også er lege, og jeg var
ute på oppdrag og skulle ta bilder av mor og barn-helse og
dødelighet, da vi plutselig fikk hele historien servert ved en
støvete landevei."

KUNSTKRITIKK
KJETIL BERGE - "BREAKING THE ICE"
BARENTS SPEKTAKEL 5.02-20.02 2013
✎ Amalie Marie Selvik

◆

kunstkritiker og frilans kunstskriben

Monica Anette Svorstøl

Kjetil Berge, Breaking
The Ice, 2013, 28 min.
dokumentarfilm.

Kunst kan ikke løse Klimakrisen
Kjetil Berges kunstprosjekt startet allerede tre uker før Barens Spektakel
åpnet. Da han og filmfotografen Andrei Kurochkin la ut på en vanvittig
reise i en rusten engelsk iskrembil. Målet var å prate om global
oppvarming ved å dele ut gratis iskrem.
Turen gikk nordover fra London gjennom Russland via Murmansk, før den
endte i Kirkenes. I løpet av reisen stoppet Kjetil Berge i byer og tettsteder
for å dele ut gratis iskrem til folk – i bytte mot samtaler om været og den
globale oppvarmingen.
Det gikk på russisk, norsk og engelsk
Breaking The Ice var Nordnorsk Kunstnersenters ekstra bidrag til årets
Barents Spektakel. Stående som en utendørs installasjon på Kirkenes torv.
Andrei Kurochkins dokumentarfilm av den tilbakelagte reisen ble vist i
loop bak et av bilens sidevinduer. Det gjorde det mulig å betrakte Berges
strabasiøse ferd og mange samtaler ved hjelp av et begrensende russisk
vokabular. I et lystig og lett tilgjengelig verk berører Berge et alvorlig tema
preget av mye humor, alvor, misforståelser og skepsis; – Gratis? Ingen ting
er gratis! Iskrem? Hvorfor deler du ikke ut varm te? Hva jeg synes om været?
Det er jo iskaldt! Hva – heter du Mitya? No, I said nice to "meet you"!
Ingen miljøaktivist
Breaking The Ice refererer ikke bare til å ta initiativ til en samtale – å bryte
isen. Men også til den smeltende sjøisen i Arktis forårsaket av den globale
oppvarmingen. Mangel på sjøis åpner for kommersielle seilingsruter i
Nordøstpassasjen, som utfordrer de politiske målene om å beskytte miljøet i
Arktis. Siste stopp på turen var Nikel syv kilometer unna den norske grensen

hvor forurensningene markerer seg tydelig i landskapet.
Kjetil Berge er ingen miljøaktivist, men billedkunstner. Kunstneren
prøver ikke å endre situasjonen ved å konfrontere folk med konsekvensene
av industrialisering og global oppvarming. Poenget med reisen var
meningsutvekslingen. Verkets kunstneriske verdier finner man i de mellommenneskelige relasjonene det representerer, produserer eller foreslår.
I det øyeblikket man deler kommunikasjon gjennom en samtale eller
diskusjon realiseres kunstverket. I filmen triller den lyseblå isbilen gjennom
grensekontroller og inn på bytorg. I møte med Kjetil Berge skravlet folk
åpenhjertet, sang, var nysgjerrige og hjelpsomme.
Angår oss alle
Hvordan reagerer vi som publikum i møte med Berges oppmuntring
til samtaler med den russiske naboen? Bare iveren etter få spise is i 25
minusgrader på åpningen, gjenspeiler interessen og oppmerksomheten
Berge har fått for sitt distrige kunstprosjekt. De fleste bekymrer seg ikke
over miljøet i hverdagen Men temaet opptar og angår oss alle. Klimakrisen
handler om noe helt grunnleggende – våre egne relasjoner til omgivelsene,
til naturen. Dette krever en erkjennelse for at vi må redefinere vårt forhold
til omverden. Kan kunst inspirere til dette?
Enhver forbipasserende over torget under festivalen kunne la det bli
en påminnelse, hver gang de hørte Kjetil Berges stemme fra filmen rope;
"Besplatnoe morojenoe, besplatnoe morojenoe!" Gratis is, gratis is… på
russisk.
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KUNSTKRITIKK
"DEN 67. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING 2013" (DNNK)
BODØ KUNSTFORENING 10.01- 03.02 2013
✎

Ellen Sæthre-McGuirk

◆

Professor i visuell kunst

Ann Kristin Einarsens The solar
followed by the lunar followed by the
solar (2011).

Rolig posisjonering
Med sine ærverdige røtter fra 1946, er det interessant å se at DNNK
er igjen aktuell. De fleste slike utstillinger har sine sterke perioder
og sine svake år, og det er hardt arbeid å snu tunge stunder (med
økonomiske belastninger) til det konstruktive. Derfor er det positivt
at kunstforeningen begynner å ta en kunstfaglig posisjon gjennom sitt
arbeid med utstillingen.
Søkerantallet i år det største det har vært på 8 år; 178 søkere med 417 verk.
Av dette ble 21 kunstnere utvalgt med 25 arbeider totalt. Hver kunstner
er representert med et fåtall av arbeider, noe som styrker kvaliteten på
utstillingen. De fleste arbeidene som er vist er solide og gjennomførte
arbeider, med noen utvalgte høydepunkter. Hele 9 kunstnere er debutanter,
og bevisst eller ubevisst er det en overvekt av kvinner representert.
De utvalgte arbeidene bærer en felles undertone i det å utforske de
underliggende venene som – på godt og vondt – ligger i oss mennesker.
Denne undertonen er på papiret usedvanlig bred og virker villig til å favne
mer eller mindre alt som kunne tenkes produsert. Men gjennom sitt utvalg
har kunstforeningen klart å samle disse trådene på en god måte. Ikke ved å
konstruere motpoler i det gode og det onde, men heller ved å la kunsten og
kunstnere utforske menneskets svakere sider – fra det veldig vonde og det
demoraliserende eller irrelevante, til det dagligdagse og reflekterende. Dette
er ikke en bombastisk utstilling, men en utforskende og til tider introvert
utstilling, som samtidig er personlig engasjerende og medmenneskelig.
Pia Henriksens Skilt, to barn (2012) fanger denne essensen. Verket består
av fire større ark med svarte påmalte felt. Feltene flyter innenfor arkenes
ytre kanter, med få antydninger til å bryte disse grensene. Verkets tittel og
utforming leker med ens fantasi i det man søker etter en inngang til å forstå
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verket. Henriksen påstår at når man vet alder og kjønn på kunstneren, tar
betrakteren på seg briller som farger ens tolkning av arbeidene. "Hva kan
oppstå," spør kunstforeningen, "dersom vi ikke har disse brillene på?" Det er
interessant problemstilling, som forsterkes i utstillingen ved det minimale av
informasjon som tilbys betrakteren i salene generelt.
Juryens pris 2013 gikk til Hedvig Biong (f. 1985, Oslo) og Biong er
en verdig vinner av prisen. Arbeidet, Om å ønske andre vondt (2011), er
et større verk som består av 12 deler (maleri/tegning), montert med
pusteromsavstand mellom hvert element. Denne anmelderen syns å se
tydelige spor etter Biongs utdanning i fotografi (Kunst- og Designhøgskolen
i Bergen). Noe som også synes å være en bevisst strategi fra kunstnerens
side. Samtidig har Biong en habil strek, og hvert av de mindre arbeidene
fungerer særs bra som kortere kommentarer i en større dialog. Dette
samspillet mellom tegning, maleri og fotografi fletter seg inn i den større
dialogen ved å spille på tid og sted, tilstedeværelse og avstand. Den større
dialogen omhandler vold og hvordan vold kan omtales i kunst. Og tematisk
viser verkets motiv til noe som har skjedd, uten å være eksplisitt. Verket er
heller en elokvent og mangesidig refleksjon, og det hører hjemme et sted
hvor allmennheten kan møte det.
Rent teknisk har kunstforeningen klart å fange bredt, med performance,
tekstil, maleri, tegning, skulptur med mer. De utvalgte arbeidene har sterke
aner av konseptkunst, men også her er det naturligvis stor spredning blant
de utvalgte verkene. Monteringsmessig har kunstforeningen vist at den
har falt til ro i sine lokaler; monteringen er balansert og delikat, selv om
denne anmelder ikke holder av de valgte løsningene for de gulvplasserte
arbeidene. Utstillingen lover likevel bra for den fremtidige utviklingen av
DNNK, og nå kan man gå den neste DNNK i møte med høye forventninger.

KUNSTKRITIKK
INGER JOHANNE GRYTTING - "RECENT WORKS"
THE BOILER ROOM GALLERY, OSLO, 26.01 - 17.02 2013
✎ Ann Lisbeth Hemmingsen ◆ Skribent, Kunsthistoriker
Inger Johanne Grytting / The Boiler Room, Oslo

Visuelle spor av tid

Drawing # 49, 2012. 57 x 44 cm.
Blyant på papir.

Painting # 13, 2012. Olje på lerret, 61 x 61 cm.
Privat eie.

Den New York-baserte norske kunstneren Inger Johanne Grytting
(f. 1949) er tilbake i Norge og viser et utvalg av nye arbeider på det lille
galleriet The Boiler Room Gallery, som ligger sentralt ikke langt fra
Kunstnernes Hus i Oslo.
Inger J. Grytting, som er født i Svolvær, og også har tilknytning til Tromsø,
reiste til USA i 1972, og tok sin kunstutdannelse i New York. Hun har bodd
i New York siden, men båndet og tilknytningen til Nord-Norge er på ingen
måte brutt. Grytting har blant annet vært representert på gruppeutstillingen
Paralleller ved Nordnorsk Kunstmuseum i 2011, en utstilling som presenterte
et utvalg av kunstnere som arbeider innenfor en minimalistisk tradisjon.
Utstillingen omfattet ved siden av Grytting, også navn som Tone Vigeland,
Iver Jåks, Arne Malmedal og Jan Groth, for å nevne noen. Sistnevnte har
også vært veldig viktig for Grytting, som mangeårig personlig venn og
kunstnerisk mentor og inspirator. Grytting er også inkludert i utstillingen
Higher Ground, som viser et utvalg av tegninger i Nordnorsk Kunstmuseums
samling, og som har reist rundt i Nord-Norge det siste året. En stor del av
det nordnorske publikummet har dermed hatt sjansen til å se og bli kjent
med Gryttings kunst de senere årene. Arbeidene hennes er i tillegg kjøpt inn
til museer, samlinger og offentlige bygg.
Gryttings arbeid består hovedsakelig av tegning, et uttrykk hun har jobbet
med gjennom mange år, selv om hun i sin tidligste karriere også malte
figurativt. Det figurative uttrykket er for lengst tilbakelagt, og Gryttings
kunstnerskap kan innordes under minimalismen og det monokrome
maleri, slik vi finner den hos amerikanske kunstnere som Agnes Martin,
Brice Marden og Robert Ryman, kunstnere Grytting selv nevner som
inspirasjonskilder. Grytting presenterer i Recent Works tre malerier og tre
tegninger, alle fra 2012. Utstillingen er dermed liten men fortettet, nærmest
som et konsentrat. Gallerirommet og verkene utgjør en helhet, det lille og
renskårne lokalets interiør matcher hvert enkelt verk. Gryttings kunstverk
er skåret ned til det absolutt nødvendige - en repeterende undersøkelse av
hva som er mulig å få til med så få hjelpemidler eller materialer som mulig.
Strekene er det sentrale i verkene, og det minimalistiske uttrykket forsterkes
gjennom bruken av det samme materialet: Faber 8B- blyanten. Grytting
går metodisk til verks i sine arbeider, og har en bunt ferdigspissede blyanter

som utgangspunkt for en hver tegning. Deretter er det blyantens strek som
bestemmer form og innhold.
Arbeidene er renskårne og av relativt små av format, og kan ved første
øyekast virke lukket. Titlene hjelper oss heller ikke på vei: Drawing # 49 og
Painting # 13 er eksempler på titler og antyder bare at verkene er del av et
arbeid som strekker seg over tid, der prosessen er det viktige, tiden det tar å
lage et arbeid. For kunstneren selv betyr det at verkene åpner opp for ulike
tolkningsmuligheter, vi som betrakter verkene blir ikke opphengt i en tittel
som skal fortelle oss noe om verkets mulige innhold. Dette er en velkjent
strategi i moderne kunst- både frustrerende og spennende på samme tid.
Når vi tar oss tid til å betrakte verkene, vil vi oppdage at det finnes spor av
bakgrunnshistorier i bildene. De små oppholdene, eller hullene i strekene,
hinter om ulike typer av avbrudd: enten knekker blyantspissen, eller noe
annet forstyrrer kunstneren i arbeidet hennes - et eller annet uforutsett
inntreffer underveis i arbeidsprosessen, og etterlater et lite hvitt tomrom
mellom strekene på papiret. Også strekene i seg selv varierer: noen ganger
holder Grytting hardt rundt blyanten, andre ganger lettere, og ingen strek
er dermed identisk. Strekene er rytmiske, nesten som et partitur til et stykke
musikk, og tankene føres mot John Cage og hans musikk uten lyd - som en
slags parallell til Gryttings tittelløse verk der vi selv fyller inn meninger og
assosiasjoner.
Som nevnt er dette en forholdsvis liten utstilling, og om man ikke kjenner
til Gryttings kunst eller norsk minimalisme fra før, blir man heller ikke
veldig godt opplyst gjennom denne utstillingen. Recent Works gir oss
derimot en liten åpning inn til en kunstretning som kanskje kan oppleves
som underkommunisert eller vanskelig tilgjengelig for et større, mer
allment publikum. Det ville vært spennende å se en større del av Gryttings
kunstnerskap, sett i lys av en norsk og internasjonal kontekst, og godt
formidlet til et bredere publikum. Der har de større galleriene og nasjonale
institusjonene en oppgave å gjøre.
Selv om utstillingen på The Boiler Room nå er over, vil vi få flere
sjanser til å se Inger J. Gryttings kunst i 2013. I oktober vil Grytting stille ut
nye tegninger på Galleri Svalbard sammen med Eva Faye, som skal vise
papirarbeider.
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HTF 2013 NASJONAL KUNSTFESTIVAL HAMMERFEST
23.-26.05 2013
✎ Maria Stephansen – Nasjonal Kunstfestival Hammerfest

Utforskende kunst
I mai skjer noe helt spesielt i Hammerfest. Hele byen setter rammen for
årets kunstfestival som byr på alt fra stedspesifikke verk, Inger Sitter,
Fergefest og en oppgradering av en skytebane.
Med stedet som utgangspunkt
Annethvert år arrangerer en av de lokale kunstforeningene i Norge en
kunstfestival på vegne av Norske kunstforeninger. Siste gang festivalen
ble arrangert i nord var det Bodø som satte rammen. Våren 2013 er det
Hammerfest kunstforening som har fått denne æren. Festivalen har fått
tittelen HFT 2013 - Nasjonal kunstfestival og viser til destinasjonen for
festivalen: Hammerfest som sted blir på denne måten omdreiningspunkt
også for det kunstneriske programmet som er kuratert av kunsthistoriker
Hanne Hammer Stien.
En dialog
Hammer Stien har valgt å legge vekt på Hammerfests historie og samtid,
og ser teknologiske endringer som sentrale for utviklingen. De inviterte
kunstnerne tilhører ulike generasjoner men arbeider på ulike måter
prosessuelt og stedspesifikt. De arbeider med ulike medier, likevel ser vi at
det oppstår forbindelser mellom arbeidene som produseres for festivalen.

Noen av kunstprosjektene vil finne sted i nye, ukjente rom. Blant annet vil mange for første
gang få tilgang til Pistolklubbens hule der Felleskapsprosjektet for å fortette byen vil gjøre sitt
bidrag til HFT 2013. Foto: FFB

venstre Bodil Furu
Foto: Kristin von Hirsch
Over Kurator Hanne
Hammer Stien
Foto: Ingvild Israelsen

Felleskapsprosjektet for å
fortette byen (FFB) på besøk
i Hammerfest, her under
omvisning på Melkøya. Fra
venstre; Eystein Talleraas, Håvard
Arnhoff og Joar Nango. Foto: FFB

Tidlig involvering har samtidig vært viktig for å skape gode arbeidsvilkår
og gi mulighet for en pågående dialog. Tema der kunstnerne tar opp
i sine arbeider spenner fra det utopiske (knyttet til byplanlegging,
samfunnsplanlegging og arkitektur), det historisk forholdet mellom
optimisme og pessimisme, til økologiske forhold knyttet til næringene
fiskeri, reindrift og petroleumsindustri, landskap og sosiale relasjoner.
Åpner opp byen
Et eksempel er Felleskapsprosjektet for å Fortette Byen (FFB) sitt prosjekt.
FFB har tidligere jobbet relasjonelt med romlige konstruksjoner med
tanke på å tilrettelegge for dialog og samtale. I Hammerfest vil prosjektet
deres ta utgangspunktet i en skjult hule I fjellet; Hammerfest pistolklubbs
klubblokale. Derfra vil de gjøre undersøkelser av den demografiske
sammensetningen i Hammerfest ved å invitere ulike grupper og deler av
lokalbefolkningen inn i en estetisk og romlig dialog/manifestasjon omkring
byen.
Bodil Furus arbeid til festivalen er et annet eksempel på samarbeid med
lokalmiljøet. Hun har opprettet kontakt med filmgruppen Cinemation,
en organisasjon lagd av og for ungdom i Finnmark som ønsker å arbeide
med film, og som vil arbeide sammen med henne. Hun ønsker å arbeide
med Hammerfest som by og dens utvikling de senere åra, sett i lys av hva
Melkøya representerer for stedet både økonomisk og politisk.
Prosjektet vil se på byutvikling i relasjon til infrastruktur, arkitektur,
forholdet industrialisering og bærekraftig forvaltning av naturresurser.
En kjærlighetserklæring
Lørdag inviterer vi til fagseminar, for å kontekstualisere programmet.
Seminaret, sammensatt og ledet av Hammer Stien, har fått tittelen Vit at jeg
elsker deg. Tittelen (en gammel Unit Five sang) refererer til at festivalen kan
forstås som en ambivalent kjærlighetserklæring til byen. Det produseres
også en katalog med tekster av ulike skribenter.
I festivalen vises i tillegg andre utstillinger og samarbeidsprosjekter,
happenings, konserter, filmvisninger. Det blir en sydende festivalstemning i
norges nordligste energiby.

Hammerfest. Foto: Maria Stephansen
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INSTALLASJON PÅ DEN
NORDNORSKE LIVSSTRANDA
✎

Odd Sivertsen Kunstner

Kuben
Kuben på Kåfjordstranda er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner
Odd Marakatt Sivertsen og arkitekt Bjørner Bolle. Kuben står på den
sjøsamiske Livsstranda, som et signal til samtiden, og skal være et sted
for å oppleve deler av Odd Marakatt Sivertsen sin kunst. Det skal gi rom
for å fordøye inntrykk og mane til ettertanke.
Kuben er plassert på Lyngenlinja, grensen for tyskernes brenning, og Natos
strategi for atomkrig. Den står mot Koppangsbreen som smelter. En truet
jord, Kuben liten og sterk, lik urfolkskulturene på overgangen mellom flo og
fjære.
Arkitekt Bjørner Bolle beskriver prosjektet i katalogen slik: Der hav og land
møtes er det en grenselinje. Både fysisk og i overført betydning har denne
linja ofte representert skillet mellom liv og død. Mennesket har vært nødt
til å leve og bevege seg nært opp til denne linja gjennom mange slektsledd
- for å skaffe mat og levebrød. Kuben er plassert så nær denne linja som
overhode mulig .Den står der med fare for egen utslettelse, for å formidle
sin historie.
Gjennom vandringa fram til KUBEN beveger man seg langs aksen som
forbinder ulike soner i naturlandskapet. Fjellet, jordbrukslandet og krattskog,
fjæra, havet og landet på andre sida.

elementene og er knyttet til elementene. Fokuset er opplevelsen av kunsten
der havlyder, fuglelyder og det kosmiske lys ovenfra blander seg med
stillheten og stedet, og der tankene faller til ro. En kvalitativt annerledes
opplevelse. Mennesket og kunstverket.. KUBEN - mennesket selv i sin
utsatthet på jorda.

MINNEORD

✎ Ane Øverås på vegne av FIG - Faglig interessegruppe for bildende kunstnere og
kunsthåndverkere i Bodø
Helge Grønmo, Avisa Nordland

Torgeir Schjølberg
22/12-1945 – 7/1-2013

- Livsstranda og fjæra, i mine malerier, er plassen der Kjærligheten
-Døden-Livskampen utspilles. Et jord og havfolk som vokser opp av

Ditt rammeverksted!
Vi dekker alle dine behov for
innramming på en hyggelig
og profesjonell måte.
Parkveien 100, Bodø - Tlf.: 911 33 878

Lavengalleri.no

Når vi tenker på Torgeir er det glede,
inspirasjon, engasjement, varme og
raushet som kommer oss i minne. Selv til
de som ikke kjente han så godt. Nå har
Norge mistet sin beste akvarellmaler.
Torgeir Schjølberg gikk en god skole
og studerte grafikk under Chrix Dahl på
grafisk avdeling på SHKS i Oslo 1967-72.
Og da var det avsluttende Diplomeksamen
med Innstilling til Kongen. Det absolutt
beste. Senere studerte han akvarell hos
Arne Isacsson.
Han behersket alle teknikker og deltok på juryerte gruppeutstillinger
med tusjtegning, grafikk, oljemaleri, acrylmaleri, skulptur og akvarell.
Han hadde også separatutstillinger rundt omkring i landet. Akvarell
var den uttrykksformen som passet hans lynne best. Nordnorsk natur
ble et gjennomgangstema i hans akvareller, og det spesielle lyset, både
sommer og vinter inspirerte til utprøving av nye teknikker i arbeidene der
pigmentene fikk arbeide fritt.
- I din kunst var du trygg og du gledet deg over å dele din spesielle
kunnskap med mange andre. Du sa du var så stolt av det du kunne lære
bort til andre. Undervise gjorde du for øvrig hele livet. Det viser også det
store ved deg. Du sa det ganske beskjedent selv, - at du kan lære det bort til
en viss grad, men tror likevel det er medfødt.
Torgeir vant flere runder mot sykdommen, og jobbet og fornyet seg til det
siste. -Han er litt av et forbilde!
Din kraft bærer vi med oss.
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ARENA NORD-NORGE
✎

Ellen Sæthre-McGuirk

◆

Professor i visuell kunst

Eksteriør fra åpningen. Foto: Bodøgaard kunst og kultur, 2012

Unni Askeland i utstillingslokalene

Bodøgaard kunst og kultur
Med nesten 1600 m2 utstillingsareal til rådighet, er Bodøgaard kunst og
kultur en av de større arenaene og aktørene i regionen. For dem som
har sett utviklingen av galleriet siden Oscar og Harald Bodøgaard åpnet
sine dører i 1985, er det sterkt å se hvordan et lite knippe med aktører
kan til de grader gjøre sin visjon gjeldende i løpet av snaut 30 år. Det
står respekt av innsatsen og måloppnåelsen.
Anlegget har gjennomgått tre utviklingsfaser, og man aner at den siste som
ble ferdigstilt for ca 1 år siden ikke er den siste. Men det er ikke bare ved sitt
utseende at Bodøgaard kunst og kultur har igjen markert seg. Samlingen
av russiske, polske og greske ikoner er unik og er samtidig en mulighet i
emning for hvilken som helst kunsthistoriestudent eller kunstformidler.
Ikonsamlingen har fått ærverdige lokaler i det nye tilbygget, med en nesten
religiøs klang i veggene. Ikonsamlingen er uten tvil husets perle. Videre
er den etnografiske samlingen som brer seg ut over hele underetasjen,
nærmere et unikum. Den er velkjent blant Bodøs befolkning, skolebarn
og lærere, og er en ustanselig kilde for oppdagelser og gjenoppdagelser.
Kunstsamlingen på sin side er det nærmeste regionen kommer til et
regionalt kunstmuseums samling, og kan pryde seg med utmerkete
arbeider som fortjener (og får) oppmerksomhet. Alt dette har fått en
fysisk ramme som gir det plass å puste, og samtidig gir god plass for nye
utstillinger, prosjekter og verk.
kreativt nav
Det som er likevel mest spennende er ikke stedets slående nye drakt. Delvis
grunnet økonomi – Bodøgaard kunst og kultur mottar ikke offentlige
driftsmidler – og delvis på grunn av en kunstfaglig visjon om å skape et
kreativt nav for det visuelle kunstfagfeltet og kulturmiljøet, har ledelsen
tatt valget om å brette seg ut over stagnerte skiller mellom lyd, bilde, ord
og kulinariske opplevelse. Minner om Henie Onstad kunstsenters tidligere
posisjon som et pulserende flerfaglig kreativt verksted for en internasjonal
arena vekkes til live, og det er vanskelig å ikke la seg rive med i utviklingen.
Denne utviklingen er likevel vaklende: Det er med forsiktige steg at
Bodøgaard kunst og kultur hever seg. Alt ligger til rette for at de skal få det
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til, men man bør samtidig bemerke at også deres suksess er avhengig av
stadig oppbakking fra miljøet og private aktører.
Når Bodøgaard kunst og kultur nå går inn i et samarbeid med Bodø
Jazz Open (23-27.1.2013), åpner de opp noen vyer for utviklingen. Som
første festivalkunstner ble Unni Askeland plukket ut – et valg som spiller
på flere strenger samtidig. Når Munchåret 2013 blir feiret over hele landet
er det absolutt på sin plass at Askeland skal få anledning å gjenbesøke
sine Munch adopsjoner fra 2003. Det er 10 år siden Askeland tok fatt i
Munchs verk, skrellet vekk lagene av Munch som nasjonal ikon og kom
i dialog med arbeidenes menneskelige kjerne. Resultatet var sterke, om
ikke røffe arbeider som var i stand til å spille videre på det allmenne og
medmenneskelige i Munchs verk, gjort om til individuelle og selvstendige
arbeider av Askeland.
Festivalutstilling
Festivalutstillingen er stilren og stram. Et utvalg av 2003-arbeidene
dominerer den ene siden av utstillingslokalene, noe som har gitt de nye
arbeidene fra 2013 litt for lite plass til å utfolde seg på den andre siden av
lokalene. Men til syvende og sist er dette en detalj, for i dette skillet dukker
det også opp ny innsikt i Askeland som kunstner og hennes produksjon. De
nye arbeidene er modigere og Askeland har tilsynelatende blitt betydelig
tryggere i sin rolle som dialogspartner med Munchs arbeider. Det er en
modenhet som gir plass til det spontane og det intuitive, som igjen er blitt
synliggjort gjennom Askelands kreative prosess. Selv med så få arbeider
(8 fra 2003 og 5 fra 2013) tar utstillingen plass og posisjon. Resultatet er
en porsjonert ytring, en utstilling som bærer en seriøsitet og en nærhet til
Askelands kunstnerskap.
Slik sett er det en passende utstilling for å markere det som snart er
1-års markeringen til det nye Bodøgaard kunst og kultur. Det finnes også
en modenhet i de nye lokalene og den nye driftsmodellen til institusjonen.
Med samlingene i mente og Askelands utstilling friskt i minne, bør en
utstilling ved dette galleriet henge høyt. Utfordringene ligger hos ledelsen
og støttespillerne nå, og denne anmelderen håper i alle fall at også miljøet
og de andre aktørene som vil dette prosjektet vel, kjenner sin besøkelsestid.
I mellomtiden er det å bare ta plass. Og nyte.

SMALL PROJECTS, TROMSØ
✎ Maaike Halbertsma

◆

samisk senter for samtidskunst

LAnnika Dahlsten og Markku Laakso

Fall Back Spring Forward
Samisk senter for samtidskunst har gjennom samarbeid med galleri
Small Projects i Tromsø og i anledning SARP konferansen ved universitet
i Tromsø vist utstillingen Fall Back Spring Forward.
Gruppeutstillingen med verk av Annika Dahlsten / Markku Laakso, Julie
Edel Hardenberg og Kristin Tårnesvik tar for seg identitet, tilhørighet og det
fremmede, om forandring i gamle mønstre og bevegelser inn i vår tid.
På forskjellige måter har kunstnerne sett på fortiden i nåtiden, hvordan
ordninger og strukturer gjenspeiler eller organiserer nåtidige og fremtidige
aktualiteter.
Utstillingen var aktuell i forbindelse konferansen SARP - Perspectives on
the Indigenous and the Contemporary. Forskningsprosjektet Samisk kunst
fokuserer blant annet på brytninger mellom fortid og nåtid, 'det tradisjonelle'
og 'det moderne'.
Annika Dahlsten og Markku Laakso følger kunstnernes reiser fra

post-koloniale nasjonen i en serie filmplakater, bilder som ikke bare belyser
mangel i identiteter, uten framfor alt skaper nye helter. Disse filmplakatene
forteller om imaginære spillefilmer, produsert i Grønland, iscenesatt av
grønlendere i dag.

Lappland via Hamburg til Afrika. De er på oppdagelsesferd til det andre
og det opprinnelige. Disse foto og videoverk er basert på en reise Laaksos
oldefar gjorde til Hamburg dyrehage i 1925, hvor han og hans familie ble
utstilt som samer. Utstillingen åpner opp for synspunkter om identitet,
rotløshet og stedstilhørighet med bakgrunn i historien om Laaksos oldefar.
Kan en same i en dyrehage være noe særskilt positivt? Hva er urfolk og hvem
er det som er annerledes?
Julie Edel Hardenberg Sapiitsut (Helter) forteller om den aldri realiserte

Kristin Tårnesvik ser på språkprosessen, hvordan vokabular og ord
bidrar til fremstillingen av identitet og legitimerer stereotypier. Tårnesviks
prosjekt er basert på materiale fra bokutgivelser, postkort og manifester fra
perioden 1914 – 1950. De verk som vistes i Fall Back Spring Forward er hentet
fra boka Samekulturen, utgitt 1958 av Tromsø Museum.
En del av utstillingen ble også vist i Karasjok på Samisk senter for
samtidskunst og fredag 22. februar åpner utstillingen Campfire in a Zoo på
samme galleri i Karasjok! Utstillingsperiode: 22.11.-02.12 2012.

Swakopmund Namibia I 2010

Trivsel og skapervilje
i Nord-Norge
Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til allmennyttig utvikling
av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges
forretningsområde. Målet er å skape arbeidsplasser
i kulturnæringen.
Stiftelsen vil tildele inntil 20 millioner kroner årlig til utvikling av
kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.
søknadsfrist: Film og scenekunst 15. april.
Søknadsfrist for musikk, litteratur og visuell kunst
kommer i oktober.

www.snnstiftelsene.no
Hode Markus Raetz. Skulpturlandskap Nordland. Foto: KASAVI Arne-Terje Sæther
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RAPPORT FRA "EVENTYRLIG – GAMLE HISTORIEN I NY DRAKT"
RANA KUNSTFORENING
✎ Synnøve Sætre Hanssen

◆

rana kunstforening

Tormod Steen

Eventyrlig interesse
Rana Kunstforening (RK) arrangerte årets første utstillingsåpning
12. januar med vandreutstillingen Eventyrlig – gamle historier i ny drakt,
produsert av Nasjonalmuseet, turné i Nord-Norge i regi av
Se Kunst i Nord-Norge. Foreningen bød på kaker, kaffe og åndelig føde i
form av formidling med Cecilie Johansen til et interessert publikum.
RK hadde formidling fem fullbookede dager med fire grupper pr. dag.
En gruppe fra barnehage, 14 fra grunnskolen og 4 fra videregående.
Rana Kunstforening har et nært samarbeid med Helgeland Museum avd.
Rana hvor Cecilie Johansen er ansatt som formidler. Siden utstillingen ikke er
i Den kulturelle skolesekken i Nordland var det Cecilie som tok jobben med
invitasjoner til skolene og bookinger av formidling. Interessen fra skoler og
barnehager var overveldende, og formidlingstimene ble raskt fullbooket da
eventyr viste seg å være pensum i 8. klasse, og svært relevant stoff for flere
av alderstrinnene. Tilbakemeldingene fra lærere og elever har vært positive.
I forkant av åpningen ble det arrangert formidlerkurs i regi av Nasjonalmuseet og Se Kunst i Nord-Norge. Rana Kunstforening har gjennom årene
mottatt mange utstillinger fra Nasjonalmuseet, og har lang erfaring med
de utfordringene mottak av slike vandreutstillinger medfører. Eventyrlig

✎

Mona Iglum

◆

Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Kunstutstilling
og innramming
Stort utvalg i rammelister
og ferdige rammer!
Unni Askeland og Julie Xue Fiskvik

Utstillingen besto av både malerier, fotografier og installasjon fra hennes
kunstnerskap. Kunstneren var selv tilstede og kastet glans over åpningen og
festivalen som gikk av stabelen 23.-30. januar.
Askeland er født 1962 i Bergen. Hun er opptatt av moderne, norsk kunst.
Hun har fått mye oppmerksomhet i norske massemedier pga av hennes
sjokkerende og provoserende utrykk.
En crazy og kul dame
I denne forbindelse fikk vi i år et nytt samarbeide, med Polarsirkelen
vg.skole, hvor elever fra studiespesialisering med formgivingsfag fikk møte
kunstneren. De hadde på forhånd satt seg inn i kunstnerens liv og virke,
og forbered spørsmål til kunstneren. Møte ble sterkt både for elevene og
kunstneren.

◆
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Fremtidige mottakere av vandreutstillingen Eventyrlig – gamle historier i ny
drakt skal glede seg til spennende opplevelser for liten og stor.

Tid for innramming

Unike
samarbeid!
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var i så måte svært overkommelig. Enkel å montere og enkel å få ”i boks ”
igjen. Spesialtilpassede transportkasser gjør oppgaven enkel. Det bør likevel
bemerkes at skruer og skruhull blir fort utslitt og kan lage trøbbel med
åpning/lukking. Hjul på kassene gjorde håndteringen enklere.

Tid
for
innramming
Tid
for
innramming
Tid
for
innramming
Stort
utvalg
i
rammelister
og ferdige
rammer
Stort utvalg i rammelister
og ferdige
rammer

rana kunstforening

På tredje året har Rana
Kunstforening et fantastisk
samarbeid med Nordland teater, og i
år presenterte vi Unni Askeland som
årets festivalutstiller i forbindelse
Vinterlysfestivalen.

Cecilie Johansen formidler eventyrlig.

Kunstutstilling
Kunstutstilling

Kunstutstilling

Kunstutstilling
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HARSTAD KUNSTFORENING
PER-MARTIN JÆGER
✎ Merete Kamsøy

harstad kunstforening

◆

Per-Martin Jæger

Frykten,
Håpet
og Livet.
Per-Martin
Jæger.

Naturen - et skattkammer
I februar åpnet Per-Martin Jæger fra Efjord i Ballangen sin største
utstilling i sin karriere som naturfotograf. De 73 fotoene varierer både i
format og tematikk og publikum tas med inn i naturens skattkammer
både gjennom det helt konkrete, halvabstrakte, og til det abstrakte.
Jæger betegner seg selv som naturfotograf, men utstillingen viser egentlig
svært få klassiske naturfotografier. Hans bilder gir ofte assosiasjoner til
maleri og tegning med en slående detaljrikdom.
I utstillingen har kunstneren valgt å gi bildene tilhørende poetisk krydder,
i form av ”ti ord” til hvert bilde. Ordene er refleksjoner og tankespill rundt
motivene. Per-Martin mener selv at naturen er det største kunstverket.
- Det er når det varierende lyset med sine tilhørende skygger legger
skiftende penselstrøk over landskapet at naturen blir en utømmelig kilde
med spennende motiver. Kameraet er et unikt redskap til å forevige

Utstillingen ble åpnet av ordfører Marianne Bremnes
- Lenge i
med musikalske innslag av Ronald Aune. Rundt 50
fotokarrieren var
publikummere fant veien på åpningsdagen denne Ilioshelga
det jeg som så
i Harstad.
motivet, men nå
Som er tilbud spesielt rettet mot skoleklasser, gjorde
føler jeg at også
Jæger selv omvisninger alle åpningsdagene. Harstad
motivet ser.
kunstforening har utarbeidet nytt undervisningsopplegg
Per-Martin Jæger
for skoleklassene hvor de har laminert ulike opplegg som

øyeblikket i det mangfoldet naturen representerer. - Et bilde kan fortelle mer
enn tusen ord, sies det. Det er de mange tusen ordene jeg ønsker å dele med
andre, sier Jæger. Videre forteller han at bildene kan se manipulerte ut, selv
om det er naturens eget bidrag til det kunstneriske mangfoldet. Naturen
manipulerer ikke. Det er dessverre ofte at det naturlige ikke vernes nok om,
og dermed blir brutt ned til det unaturlige. Dette vil ikke jeg bidra med i
bildene mine.

skolene finner i skranken. Formidlingsopplegget er hentet
fra Nasjonalmuseets Formidlerens lille håndbok. Tilnærmingene i denne
mener de kan benyttes nærmest uavhengig av type utstillinger. Opplegget
ble sendt skolene i forkant slik at de hadde mulighet til å møte forberedt.
Skolene fikk i tillegg besøke utstillingen utenom ordinær åpningstid.
Tilbakemeldingene har vært positive og dette er et opplegg vi anbefaler
andre utstillingsarrangører. Ustillingsperiode var 1.-17. februar.

✎ Merete Kamsøy

◆

harstad kunstforening

Nettverksmøte
i Harstad Kunstforening
I anledning Utstillingsåpningen Naturen et skattkammer arrangerte
Harstad Kunstforening Nettverksmøte, for inviterte kunstforeninger i
regionen.
Ingrid Skjønhaug som er markedsansvarlig ved Sør- Troms Museum
delte sine erfaringer med oss. Hun presenterte konkrete eksempler for
å nå publikum, hvordan holde på dem og hvordan bygge opp et ønsket
renommé.
Leder i Harstad Kunstforening informerte kort om prosjektet Avtrykk.
Pionérprosjektet er initiert av Se kunst i Nord-Norge, og vil vise parallelle
utstillinger i samme tidsrom på tre ulike arenaer i de tre nordligste
fylkene. Etter møtet var det satt av tid til middag og erfaringsutveksling på
Høyskolen i Harstad. Her delte vi ”suksesshistorier” og viktige erfaringer for
å lykkes i vårt kunstforeningsarbeid.
Det ble også tid til kunstneriske innslag under Nettverksmøtet med besøk
på Galleri NordNorge og omvisning i Per-Martin Jægers utstilling Naturen et
skattkammer. Sammen med intendant Roanne O’Donnel fikk vi et engasjert
og inspirerende møte med Iliosutstillingen ”Higher Ground”. Utstillingen viser
og hyller verker av noen av Norges fremste tegnere. Utstillingen undersøker
hvordan våre samtidskunstnere uttrykker seg gjennom tegning, sett i relieff
mot tidligere generasjoners måter å behandle mediet på.
Harstad Kunstforening sender stafettpinnen videre til Narvik Kunstforening
som står som arrangør av neste års Nettverksmøte i regionen.

ALTA KUNSTFORENING
UNGE UETABLERTE KUNSTNERE
✎ Inge Berg Nilsen

◆

alta kunstforening

Inger Emilie Solheim

Mørk Materie
Utstillingen Mørk Materie som sto i Alta Kunstforening 9.-15. februar i
år utfolder seg midt i skjæringspunktet mellom det dystre, tunge og det
abstrakte og udefinerte i universet.
Dette er utstillingens ramme, og
kunstuttrykkene løfter hverandre frem i sin
ulikhet.
De to lokale kunstnere Yvonne
Normanseth (31), med mastergrad i tekstil
fra Kunsthøgskolen i Oslo, og Inger Emilie
Solheim (31), med bachelor i estetikk
fra Universitetet i Bergen, stiller ut sine
kunstverk.
Normanseth eksperimenterer med finér,
pleksiglass, lær, broderi, tegning og ulike objekter hun selv har funnet. Noen
av hennes kunstverk er utformet som drømmefangere, andre igjen; som
helt abstrakte former. Dette kunstuttrykket står i tydelig kontrast til Inger
Emilie Solheims oljemalerier med dystre naturskildringer og angstfylte
selvportretter.
Mørk Materie henviser til en masse i universet som ikke avgir lys, og er
et stort mysterium for forskerne da man ikke vet hva det består av.
Mørk materie kan også vise til den svarte gallen, en av de fire
kroppsvæskene fra middelaldersk medisin. Angivelig sies det at den er
ansvarlig for melankolske og depressive sinnstilstander hos mennesket.
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TILSKUDD FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE
✎ Kristoffer Dolmen

◆ rådgiver, Kunst- og kulturformidling, Nordland Fylkeskommune

Satser på visuell kunst
Nordland fylkeskommune vedtok en egen handlingsplan
for visuell kunst høsten 2012. Nå er det bl.a. mulig å søke
tilskudd til Artists in Residence (AiR) – ordninger for
kunstneropphold, arenautvikling for utstillingsrom og
støtte til kunstkritikk. Første søknadsfrist var i november
og tildeling av midler for 2013 ble gjort i desember.
Følgende fikk støtte til Artist in Residence: ArtBase Helgeland
KB48, Kunstkvarteret i Lofoten, Vesterålen regionråd, Elin
Øyer Vister/AiR Røst, Nordland kunst- og filmfagskole,
Hamarøy kommune/ Hamsunsenteret og Åse Liv Hauan/
Vega. For de to siste gjelder midler til forprosjekt.
Innen arenautvikling ble følgende gitt støtte: Sitji Jarnge/
Samisk kultursenter (Hattfjelldal), Lekven arrangement
og galleri (Bø), Hamsungalleriet (Tranøy), Skogheim
(Oppeid), Bodø kunstforening, Galleri Lille Kabelvåg, Narvik

"Flytende dager III".
Grafisk arbeid av:
Elisabet Alsos Strand

kunstforening og Galleri 2 (Stamsund). Se Kunst i Nord-Norge
støtte fikk støtte til kunstkritikk.
Det er også opprettet en ordning for innkjøp av
samtidskunst. Innkjøpene foretas av en komité med
medlemmer oppnevnt av fylkeskultursjefen. For 2012 ble 200
000 kr avsatt til formålet. Kunstverk av følgende kunstnerne
ble innkjøpt: Rune Johansen, Johnny Bjørnbakk, Elisabet Alsos

Strand, Gunvor Nervold Antonsen, Bjørn Tore Stavang, Inger
Johanne Grytting og Ingjerd Hansen Juvik. Innkjøp prioriteres
fra kunstnere som virker i Nordland, eller fra kunstnere som
er utstilt ved et visningssted eller har gallerist i fylket.
I handlingsplanen ligger det inne flere andre tiltak, blant
annet skal Nordland fylkeskommune i samarbeid med Troms
og Finnmark fylkeskommuner jobbe for å opprette et felles
nordnorsk finansieringsprogram for produksjon og formidling
av visuell kunst. Handlingsplanen: Kunst i Nordland 2012 2015 kan bestilles på post@nfk.no.
Det var totalt 21 søkere, fordelt med 7 på AiR, 11 på
arenautvikling, og 1 kunstkritikk. I tillegg var det to søknader
som dreide seg om tilskudd til kompetanseutvikling. Total
søknadssum var 1 731 547, og det ble delt ut kr 990 000 + 40
000 til to seminarer (kompetanseutvikling.)
Etter en åpen søknadsrunde er fire kunstnere, to kunstnere
og to kunsthåndverkere valgt ut for Reisestipend for
billedkunstnere og kunsthåndverkere 2013. Beløpene de 4
kunstnerne ble tildelt er litt ulikt etter hva de har søkt om:
30 000 til Inger Anne Nyaas, 30 000 til Linn Rebekka Åmo,
20 000 til Ingrid Cimmerbeck og 50 000 til Elisabet Alsos
Strand.

TILSKUDD FRA TROMS FYLKESKOMMUNE
✎ Jasmina Bosnjak

◆ rådgiver, troms Fylkeskommune

Spesielt fokus på det visuelle kunstfeltet
Fylkesråd for kultur og helse Mariam Rapp har gjennom Handlingsplan
for visuell kunst i Troms 2011-2014 satt et spesielt fokus på det visuelle
kunstfeltet i regionen. Kunstnerstipend til nyutdannede og etablerte
kunstnere er to nye stipend som fylkeskommune deler ut for første gang i år.
Formålet med diversestipend er å støtte skapende virksomhet og
produksjon av kunst av høy kvalitet i Troms. Gjennom utdeling av et
eget etableringsstipend ønsker Troms fylkeskommune å støtte etablering
av nyutdannede kunstnere i Troms. Etableringsstipend på kr. 50 000,- for
nyutdannede kunstnere tildeles Margrethe Iren Pettersen.
Solveig Ovanger, Silja Skoglund, Jet Pascua og Trym Ivar Bergsmo tildeles
Troms fylkeskommunes diversestipend for etablerte kunstnere på til sammen
kr. 100 000,- som deles på de fire.
Det var 25 søkere til de to nyopprettede kunstnerstipendene for
kunstnere i Troms. Seks kunstnere har søkt om etableringsstipend, og nitten
har søkt om diversestipend. Juryen har bestått av Sissel Fredriksen (NordNorske Bildende Kunstnere), Ingrid Larssen (Norske Kunsthåndverkere NordNorge) og fylkesråd for kultur og helse Mariam Rapp.
Stimuleringsmidlene til visuell kunst i 2013 skal gå til alle satsingsområdene i
Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014:
• stimulere til gode produksjons- og arbeidsvilkår for kunstnere
• styrke formidlingen av visuell kunst
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• synliggjøre kompetansemiljøet
• øke internasjonalt samarbeid
I 2013 er det innvilget støtte til
følgende institusjoner og prosjekter:
Kunstformidlingsinstitusjoner i Troms
Tromsø kunstforening kr 400 000,Galleri NordNorge kr 150 000,Harstad kunstforening kr 60 000,Prosjektstøtte
Ungkunstnere under FINN, Tanya Busse og Emilija Skarnulyte, Hollow EarthRemapping Sites of Extraction - kr 20 000,-.
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Faglig seminar for medlemmer av
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN), og Nordnorske Bildende
Kunstnere (NNBK). Hans Ragnar Mathisen, Kunstutstilling av Hans Ragnar
Mathisen under Samiske kirkedager, Mo i Rana. Tromsø kunstforening,
Festivalutstillingen 2013: Olives av Sigalit Landau. Alle er støttet med kr
15 000,-. Senter for nordlige folk, «Kristians hus», en utstilling av Inghild
Karlsen - kr 10 000,- , og kr 5 000,- til Nordnorske billedkunstnere, Faglig
skrivekurs, kompetanseheving.

TILSKUDD FRA FINNMARK FYLKESKOMMUNE
✎ Jasmina Bosnjak

◆

Rådgiver, Finnmark fylkeskommune

Ivar Greiner

Arbeidsstipend til billedkunstnere
og kunsthåndverkere
Finnmark fylkeskommune har en ordning med et treårig arbeidsstipend
til billedkunstere og kunsthåndverkere i Finnmark.

Innstillingsutvalget har bestått av: Inger Blix
Kvammen, SDS/Samisk kunstnerforbund,
Ingunn Judith Reinsnes Moen, Nordnorske
Billedkunstnere (NNBK), Janne J. Rasmussen,
NK Nord-Norge.

Arbeidsstipendordningen for kunstnere ble iverksatt i 1989. Følgende
kunstnere har tidligere mottatt arbeidsstipendet: Eevahenna Aalto, Synnøve
Persen, Arnold Johansen, Aslaug Juliussen, Anita Schmiid, Sigfrid Hernes,
Ingunn Utsi, Inger Blix Kvammen og Anne Lise Josefsen.

Ut fra en totalvurdering innstilte
innstillingsutvalget på Hege Annestad
Nilsen, Alta med følgende begrunnelse:

Arbeidsstipendet er på kr 300 000.
I høst kom det inn 8 søknader:
1. Hege Annestad Nilsen, Alta
2. Hilde Skancke Pedersen, Kautokeino
3. Hanne Grete Einarsen, Snefjord
4. Josef A. Halse, Kautokeino
5. Dag E Nyberg, Indre Billefjord
6. Morten Torgersrud, Kirkenes/København
7. Peter Rust, Kautokeino
8. Anne Berit Anti, Karasjok.

«Nilsen har formell kunstutdanning og
har jobbet som kunstner de siste 13 årene
på flere steder i Finnmark. Nilsen jobber
konseptuelt i hovedsak med video- og
fotokunst, og har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Nilsen
kombinerer på spennende måter tradisjonelle/kulturelle aspekter med et
samtidsmessig kunstnerisk språk og uttrykk. Hun har hatt jevn kunstnerisk
aktivitet, samt vært en kunstfaglig ressurs i landsdelen.»
Hege Annestad Nilsen fra utstillingen
Bilder får før og nå

INNRAMMING • GALLERI • KUNST
Vi tilbyr Kvalitetsinnramming for å beskytte og bevare for framtiden: litografi • maleri • foto • broderi • akvareller

Vi selger kunst av kjente norske kunstnere fra hele landet
og har meget stort utvalg; ca 300 bilder utstilt med ramme.
Faste kunstnere:
Gunn Vottestad
Dagfinn Bakke
Bjørg Thorhallsdottir
Eva Harr
Stig Tobiassen
Karl Erik Harr
Geir Nymark

Eva Langaas
Lars Erik Karlsen
Chr. Rådlund
Tor Arne Moen
Runi Langum
.. og mange flere

Bli venn med oss på Siggeruds galleri
og vær først til å få nyheter om nye
bilder og utstillinger.

www.gallerifauske.no

ÅPNINGSTIDER
Fauske: Hverdager 10-16.30 | Tor10.00-18.00 | Lør 10-14
Bodø: Hverdager 11-16 | Tor 11-18 | Lør 11-15

Dronningens gate 12 • Bodø
Storgaten 52 • 8200 Fauske
Mobil: 90 72 91 76 | E-post: olrei-s@online.no
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B-Blad Returadresse: Se Kunst i Nord-Norge, Postboks 541, 8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på www.sekunst.no

galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

Åpningstider
Galleri/Kunstbutikk
Mandag: 18-22
Tirsdag - søndag:
10-16 / 18-22
Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

www.nnks.no
foto: Kjell Ove Storvik

