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Et sted for kunst
Kunstprosjekter på utradisjonelle steder har preget kunstscenen i NordNorge i sommer. I seg selv er ikke det så oppsiktsvekkende sett i forhold
til dagens stedspesifikke og eksperimentelle kunst, hvor sannheter og
konvensjoner utfordres gjennom kunstens kritiske blikk på vårt samfunn.
Hva er mer naturlig enn at kunsten plasseres i offentlige uterom og steder
som blir en medskapende dimensjon og underbygger kunstens innhold.
På ulikt vis har dette vært bærende elementer i kunstprosjektene i
ParkART i Rensåsparken i Bodø, SALT på Langsanden i Gildeskål, LIAF
i år i ett nedlagt og rivningsklart forretningsbygg, veggmaleri på havne
terminalen i Sandnessjøen, Grethe Iren Einarssons kunstprosjekt på
Facebook, den kunstner initierte utstillingen Beskyttelse i en bunkers i
Bodø, Land Art Biennale på Kjerringøy og kunstprosjektet i den nedlagte
ubåtbasen Olavsvern i Troms.
Er vi kommet dithen at det tradisjonelle modernistiske visningsrommet
er utdatert og overflødig? Arenautvikling er et prioritert område i de tre
nordlige fylkenes strategi for visuell kunst frem mot 2017. På tross av planer
opplever vi at de store politiske satsningene på kunstfeltet utenfor de store
institusjonene uteblir, både regionalt og nasjonalt. Visningsarenaene i lands
delen har ikke bare utfordring i bærekraftige driftsmodeller, men også faglig
kompetanse for å være kvalifisert til å søke offentlige prosjektmidler.
Det er en godt forankret tradisjon i Nord-Norge at flest mulig av
befolkningen skal få mulighet til å oppleve varierte kunstopplevelser
gjennom vandreutstillinger, tilrettelagt for ett nettverk av lokale visnings
steder. Som ressursbase for dette arenanettverket har Se Kunst i NordNorge utforsket turnéformatet med fokus på også å legge til rette for
eksperimentell og stedsspesifikk kunst i lokale kunstarenaer. Her har
kunstnere forflyttet seg, for å produsere utstillinger tilpasset de utvalgte
utstillingsstedene, med gode resultater. Slike produksjoner viser seg
å skape engasjement hos det lokale publikum. Samtidig ivaretar vi et
breddeperspektiv i vårt turnéprogram.
Kunst som tematiserer aktuelle spørsmål i samfunnet og/eller er undersøk
ende har et annet potensiale når det skaper uventede møter med publikum
i hverdagen. Eller når kunsten tiltrekker oppmerksomhet til utradisjonelle

Et godt eksempel på å forhindre dette er Lofoten Internasjonale
Kunstfestival som arrangeres annen hvert år og er tilknyttet Nord-Norsk
Kunstnersenter, men som har et eget, uavhengig kunstnerisk råd og nye
kuratorer for hver gang. Pikene på Broen og Barents Spektakel er et annet
eksempel. Her er kuratorgruppen fast, men hvor utstillingsarenaene er
flyktige. For å få til økt kapasitet, kompetanse og ressurstilgang for lokale
arenaer kan utvikling sikre et profesjonelt utstillings- og formidlingsprogram
som gjør kunsten mer tilgjengelig for befolkningen.
Dessverre er det tegn på at den viljen vi har sett i etablering av nye visningsrom
for visuell kunst her i Nord-Norge, i de nye kulturhusene, kun ender opp med
et fysisk rom. Stormen Bibliotek og Kulturfabrikken på Sortland rommer
begge visningsrom for kunst. Alstahaug kommunes nye kulturhus Kulturbadet
åpner nå i høst, og her tilkommer enda et rom for visuell kunst, men hvilken
driftsform som kunstforeningen skal innta her er høyst usikker.
Hvem skal sikre kvaliteten og formidlingsformer og arbeide mot publikums
besøkende? Kunstens rolle krever større oppmerksomhet, det holder
ikke bare med et fysisk rom. Ansvaret for hva slags kunst som skal vises,
samt drift og kompetanse kan ikke alene falle på små kunstforeninger
drevet av frivillige kunstinteresserte medlemmer. Et mangfoldig tilbud
av kunstopplevelser fordrer en bærekraftig plattform. Vi må satse på at
arenaer også tilføres den nødvendige faglige kompetansen som skal
sikre for de gode opplevelsene av visuell kunst!
Bodø, 15. september 2015

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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HVA SKJER?
SEPTEMBER–DESEMBER 2015
Heidi Kennedy Skjerve,
Lyd plan 1, tusjtegning. Detalj.
Foto: Heidi Kennedy Skjerve

Tom S. Kosmo, Underworld.
Maleriet kan sees i Den Nord
norske Kunstutstilling 2015. Detalj.
Foto: Tom S. Kosmo

UTSTILLINGer
Expected\Unexpected – Bjarne Melgaard
Selected works 1995–2015.
29.05.2015–31.03.2016: Kaviarfabrikken

Jazzfestivalutstillingen 2015 – Harald Oredam
19.09.–10.10: Kulturfabrikken, Sortland
Kunstforening

Kunstsamleren – Viggo Hagstrøms samling
13.06.–04.10.: Nordnorsk kunstmuseum

Først og fremst barn – Rebecca Jafari
26.09.–24.10.: Galleri Nord-Norge

Tilbakeblikk: Kunstfestivalen i Lofoten 1991-2013
29.08.–27.09.: Nordnorsk kunstnersenter

Kunstmarked/kunstloppis
26.–27.09.: Harstad Kunstforening

Disappearing Acts – LIAF 2015
Lofoten Internasjonale Kunstfestival
Kurator: Matt Packer og Arne Skaug Olsen
28.08.–27.09.: Jern&Bygg/Vestfjordgt. Svolvær

Den 69. Nordnorske Kunstutstilling
Årlig juryert landsdelsutstilling for kunstnere
med tilknytting til Nord-Norge.
02.–11.10.: Vadsø kunstforening
24.10.–01.11.: Alta Kunstforening

Silje Figenschou
28.08.–11.10.: Samisk senter for samtidskunst
Kunstnergruppen FUFF:
Inger Emilie Solheim, Yvonne Normanseth,
Marit Anne Sara og Ingerid Jordal
28.08.–11.10.: Samisk senter for samtidskunst
Kaare Espolin Johnson
03.09.–25.11.: Kulturfabrikken Sortland Museum
Grethe Irene Einarsen
05.–19.09.: Alta Kunstforening
Moderne ruiner – Elisabeth Engen, Astrid
Findreng og Grethe Britt Fredriksen
10.09.–15.11.: Nordnorsk Kunstnersenter
Tegninger - Heidi Kennedy Skjerve
11.09.–11.10.: Tromsø Kunstforening
Inexhausible Beauty/Uendelig skjønnhet
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum
15.09.–09.10.: Rana Kunstforening

over
Silje Figenschou bruker bygger installasjoner
av ulike typer materiale i sin utstilling i Samisk
senter for samtidskunst. Detalj.
Foto: Silje Figenschou
til venstre
Foto: Grethe Britt Fredriksen

Polar Front – Kurt Edvin Blix Hansen
31.10.–28.11.: Galleri Nord-Norge
Underfundelige kunstkryp – Anne-Rita Nybostad
31.10.–28.11.: Galleri Nord-Norge
Den tradisjonelle juleutstillingen
29.11.–23.12.: Rana Kunstforening
Søskenutstilling – Roald Grimsø, Marita Grimsø,
Hans Ragnar Mathisen og Gerd Grimsø
04.12.2015–04.01.2016:
Samisk senter for samtidskunst

Roots – Oddvar I.N Daren og Leiken Vik
02.10.–08.11.: Bodø Kunstforening

DAIDDA – DUODJI
Gruppeutstilling
04.12.2015–04.01.2016:
Samisk senter for samtidskunst

Kulturnatt Tromsø 2015
Ulike arrangementer fordelt på 30 arenaer.
02.10.: Tromsø

Edelsteiner i lyset
Gruppeutstilling
05.12.2015–09.01.2016: Galleri Nord-Norge

FRA DAHL TIL MUNCH –
Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling
17.10.2015–31.01.2016: Nordnorsk Kunstmuseum

Glimt – HC Gilje
Pust – Edvine Larssen
www.salted.no/SALT
18.08.2015–06.09.2016: Sandhornøy, Gildeskål

Island – Ild og Jord –
Ingunn J. Moen Reinsnes og Mika G. Renard
17.–31.10.: Kulturfabrikken, Sortland Kunstforening

Per Adde og Kajsa Zetterquist
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal

Er vi her ennå? – Helle Storvik, Rune Johansen,
Mari Boine, Åslaug Krokann Berg
24.10.–28.11.: Samisk senter for samtidskunst
IOMAKA –
Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas
24.10.–28.11.: Samisk senter for samtidskunst
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KJERRINGØY LAND ART BIENNALE 2015
✎

Anki Gerhardsen

◆

frilans journalist og kritiker

Triumfbue under bygging
av Per Kristian Nygård.

over
Idémaker og organisator Ane Øverås sørger for
lett lunsj, samt varme i ovnen på samfunnshuset
U.L. Breitind. Kunstnerne får ellers seng og tak
over hodet i hus i nærområdet.
til høyre
Caroline Dear har latt seg inspirere av
fjellformasjonene, og jobber fram en overdimensjonert hatt av never.

Kunstneriske
inngrep på Kjerringøy
Regn og iskald forsommer til tross; i en uke har fjorten kunstnere fra
inn- og utland jobbet utendørs for å skape Kjerringøy Land Art Biennale
2015. En kunstutstilling som skal vare helt til naturen bryter den ned.
– Hei, det er jeg som skal hente deg.
Tora Haabet smiler over en tjukk islender og høye gummistøvler,
og åpner passasjerdøra på den hvite Transporteren sin. Jeg har akkurat
ankommet med ferga, og står utenfor Bryggehotellet, et steinkast fra det
gamle handelsstedet som fikk kjendisstatus etter innspillingen av filmen
Dina. Nå henger gråskyene tungt over fjellene omkring, og vinden dytter
havet langt oppover sandstrendene. Det er juni, men ingenting annet enn
måseskrik og intens grønske minner om sommer.
– Ja, det er kaldt, ja, sier Tora, og rydder plass til meg på setet.
Hun er sjåfør og hjelper til under biennalen som er basert på en god
porsjon dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen. Nå skal hun kjøre meg den
drøye milen som ligger mellom fergeleie og Nevelsfjorden. Det er der alt skjer.
Kjerringøy har alltid hatt status som perle, men filminnspilling og
sangen til Halvdan Sivertsen, ga den rykte langt utenfor Nordlands
grenser. Nå er den altså endatil gjenstand for sin femte internasjonale
kunstbiennale: Kjerringøy Land Art Biennale 2015. Og som de foregående
er også denne stedsspesifikk og naturnær. Kunstverkene blander seg enten
med omgivelsene, eller kontrasterer den, uansett er de blitt til akkurat her
og akkurat nå.
Kunstnerne har holdt på utendørs i fem regnfulle døgn når jeg
ankommer, og det er bare to dager igjen til åpningsfest. De foregående
biennalene er forresten ikke fullstendig avsluttet. For innimellom berg
rabbene, bak noen furutrær, nede på små strender; der er ennå restene
av det som har blitt laget tidligere år. Den som har øynene med seg, finner
bokstaver formet av mose, skjæringer i en steinside og stokker som neppe
kan ha lagt seg sånn av seg selv. For uansett hvilke prosjekter kunstnerne
måtte ha lyst til å realisere er det ett kriteriet som er ufravikelig: Alt skal
baseres på materialer funnet i naturen på stedet. Det er det Ane Øverås
som har bestemt.
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Kvinnen bak
Ane Øverås er skulptør, utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og Quimper/
Brest i Frankrike. Hun jobber stedsrelatert med skulptur, installasjoner
og land art, og kom flyttende fra Oslo til Kjerringøy på begynnelsen av
2000-tallet. Etter ganske kort tid satte hun i gang arbeidet med å etablere
en kunstnerisk hendelse på stedet. At den også måtte ta utgangspunkt i
land art-tradisjonen var opplagt for Ane. Hun forklarer hvorfor:
– Først og fremst er natur et materiale vi har mye av her på Kjerringøy.
Det koster heller ikke noe å skaffe det tilveie. Dessuten ser vi at folk som
søker seg hit er opptatt av tema som faller innunder land art; økologi,
gamle håndverkstradisjoner og klimaspørsmål. Mange setter også stor pris
på å få utfolde seg kunstnerisk på en helt annen måte enn de gjør hjemme.
Men hvorfor lage et kunstnerisk møtested på Kjerringøy i det hele tatt?
Ane vedgår at noe av motivasjonen var rent egoistisk.
– Kjerringøy er en liten plass. Jeg trengte selv faglig påfyll og kontakt
med kolleger.
– Og ved å arrangere biennalen her, kommer alle sammen jevnlig
til meg. Jeg slipper å reise ut! Ane smiler.
Men om initiativtakeren hadde sine personlige grunner for å dra det
hele i gang, har prosjektet nå vokst til å bli en ettertraktet hendelse for
aktører fra store deler av verden.
– Den første gangen vi arrangerte var det i grunnen bare en håndfull
venner og bekjente her. I år hadde vi nitti søkere fra inn- og utland. En av
dem var fra Canada.
Han hadde lest om biennalen vår på en koreansk nettside, forteller hun.
Øverås ville imidlertid skape mer enn et jevnlig arrangert kunstnerisk
arbeidsfellesskap i vakre omgivelser. Utstilling, arrangementer for barn,
guidete turer og samtaler mellom aktørene og publikum, er en sentral
del av ideen. Det er også ønskets om å knytte bånd mellom kunsten og
lokalbefolkningen. Derfor biennale og ikke bare workshop.
Forholdet til naturen
Utenfor det gamle samfunnshuset U.L. Breitind i Nevelsfjorden sitter
Caroline Dear fra Skottland. Hun skraper rent et stort stykke never

til venstre
Line Anda Dalmar bygger fjell av leire
som hun har gravd fram på stranda.
under
Verket Linea av Terje Roaldkvam
er laget av tang. Det kontrasterer
naturens myke og ujevne former
med sine rette linjer. Roaldkvam
er generelt opptatt av det
konstruerte mot det naturlige.

over
Camera Obscura er et walk-in kamerahus som
Vanessa Albury her er i ferd med bygge av kvister
og torv.
til venstre
Avkuttete trær av Per Kristian Nygård.

med en liten kniv. Hvis kniven og materialet samarbeider, skal dette etter
planen omformes til en overdimensjonert hatt. Dear peker opp mot toppen
av fjellet Trolltind som for øyeblikket er viklet inn i en stor tåkedott.
– Der er inspirasjonen! Jeg prøvde i det lengste å unngå det fjellet fordi
det liksom var så selvfølgelig. Men som du skjønner: Jeg ga meg til slutt,
sier Dear smilende og rister oppgitt hodet.
Dear har alltid arbeidet med naturmaterialer, men forteller at det
uansett er helt annerledes å jobbe på Kjerringøy.
– Jeg kom hit uten noen konkrete planer, og brukte mye tid på
research før jeg visste hva jeg ville. Jeg måtte prøve å ta inn stedet før
jeg kunne gå i gang.
«Å ta inn stedet», det er en formulering flere av kunstnerne bruker.
Noen løfter tang og kontrasterer flomålet (floas øverste grense), noen
murer opp et fjell av leire, mens andre bygger kamerahus av kvist. I fjæra
nedenfor samfunnshuset går Per Kristian Nygård og løfter stein. Han har
sett fjellene og havet han også, men bestemte seg ganske fort for å tenke
på noe annet.
– For meg er det ikke noe poeng i å konkurrere med disse omgivelsene.
I stedet bestemte Per Kristian seg for å lage to verk som på hver sin
måte synliggjør menneskelig inngripen; ett i tre og ett i stein. Steinarbeidet
er formet som en triumfbue, plassert i fjæra. Hver gang tidevannet kommer,

vil triumfbuen bli skjult av havet.
Verk nummer to er plassert like ovenfor strandlinja. Der har Per Kristian
gått løs på den spinkle bjørkeskogen med en sag. Innenfor et belteformet
felt på noen meter har han kuttet toppene slik at trærne har fått en høyde
tilsvarende hans egen.
– Ja, for hva skal vi egentlig gjøre med naturen, spør Per Kristian
og slår ut med armene. – Systematisere og organisere, svarer han selv,
før han fortsetter:
– Mitt prosjekt viser spor av en aktivitet som man ikke umiddelbart kan
lese. I det ligger det en slags poesi. Det har ingen nytteverdi. Mye arbeid er
nedlagt, men arbeidet bærer ikke frukter i en økonomisk forstand.
Per Kristian snakker om det økonomiske språket som har okkupert hele
tankesettet vårt.
– Å være her handler om å gjøre noe annet. Noe som ikke har nytte
som mål. Det er så mange nyttige i dette samfunnet. Vi trenger ikke flere
nyttige nå.
Frem til de går i stykker
Kjerringøy Land Art Biennale 2015 åpnes for publikum den 6. juni med
omvisninger under åpningsdagen. Kunstverkene er synlige i naturen rundt
Nevelsfjorden helt frem til de går i stykker, eller skjules av vinterens første snø.
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KUNSTKRITIKK
«OCEANIC FEELINGS», FESTSPILLUTSTILLINGEN 2015
GALLERI NORD-NORGE, 20. JUNI–01. AUGUST
✎ Marit Opsahl
Marit Opsahl

◆
◆

Kunsthistoriker og frilans kunstkritiker
Torbjørn Andersen

AES + F, The Feast of Trimalchio, 2009–2010.
Foto: Torbjørn Andersen

Trygve Luktvasslimo, The Emotional Sherpa, 2015, stillbilde.

En følelse av sammenheng
Med utgangspunkt i geometri, selvutvikling, historier om det
dekadente liv og maleriets utvikling prøver Festspillutstillingen 2015,
Oceanic Feelings, å gjøre oss oppmerksomme på både kunstens og
sivilisasjonens begynnelse.
Innen psykologien benyttes begrepet «oceanic feeling» for å beskrive
en følelse av grenseløs tilknytning til verden og hele menneskeheten.
Forfatteren Romain Rolland (1866–1944) mente denne følelsen av
sterkt samhold særlig oppleves hos religiøse mennesker. Trangen til
å se sammenhenger, tolke og prøve å gjøre det vi ser forståelig er en
høyst menneskelig egenskap, og en følelse man får kjenne på kroppen
i utstillingen Oceanic Feelings.
En reise i maleriets historie
Martin Gustavssons (f. 1964) malerier gir oss tematisk sett en smakebit på
hva vi har i vente i utstillingen som helhet. Her legges det opp til at man
som publikum skal finne egne sammenhenger. I første etasje i Galleri NordNorge har den svenske kunstneren dekket et sammenhengende felt med 61
like store malerier, som strekker seg rundt hjørnet på en av galleriveggene.
Som tittelen, In No Particular Order, tilsier handler kunstverket nettopp
om en form for tilfeldighet, hvor Gustavsson for hver utstillingsarena tar
med seg et tilfeldig utvalg av sine malerier og henger de opp i en rekkefølge
som ikke er bestemt på forhånd, men som er tilpasset arkitekturen og
rommet de skal henge i. In No Particular Order har tidligere blitt vist blant
annet i Berlin og London, hvor serien med malerier, som i Harstad, har blitt
hengt opp i en ny og unik rekkefølge tilpasset visningsstedet.
Gustavssons malerier drar veksler på kjente motiver fra kunsthistorien,
religiøse motiver og fra populærkulturen. Noen av motivene har referanser
til klassiske og naturalistiske portretter, torsoer og kropper, mens andre kan
minne om modernistiske, abstrakte malerier fra begynnelsen og midten av
1900-tallet. I takt med motivene varierer han også maleteknikken; fra det
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presise og nesten fotorealistiske til det mer ekspressive. Til sammen danner
Gustavssons malerier et fascinerende puslespill av ulike uttrykksmåter, hvor
man som publikum selv kan lage seg sammenhenger – enten man velger
å se de som en reise i maleriets historie, eller som en samling situasjoner
og motiver.
Tegninger i rommet
I likhet med Gustavsson finner man heller ikke hos Kjell Varvin (f. 1939)
noen veiledende informasjon om verkstitler eller årstall. Varvin viser et
knippe arbeider installert i galleriets utstillingsrom i andre etasje. Og
med mindre man ikke har inngående kjennskap til Varvins kunstnerskap
er det derfor vanskelig å avgjøre hvilke av arbeidene som er laget når.
Så istedenfor å lete etter en sammenheng basert på kronologi og
utvikling i formspråk, lar jeg meg heller begeistre over de mer sanselige
sammenhengene som skapes mellom de ulike verkene når jeg beveger
meg rundt i rommet. Her finner vi både non-figurative tegninger og
malerier, vegghengte skulpturer og tynne gulvskulpturer som er hentet fra
Kjell Varvins mangeårige karriere. Sammenstillingen av kunstverkene kan
oppleves som for stram og uangripelig ved første øyekast, men etter hvert
er det veldig befriende å kunne vandre rundt disse skulpturene, som visuelt
sett kan gi assosiasjoner til russisk konstruktivisme, som Vladimir Tatlins
såkalte counter-reliefs og hjørneskulpturer.
En ferie med bismak
Kunstnergruppa AES+F har norgespremiere med sin timelange film
The Feast of Trimalchio (2009–2010). Filmen har en ekstrem finpolert
estetikk som oppleves utmattende, men samtidig svært fascinerende.
Den er satt sammen av en rekke stillbilder av ulike tablåer og animasjoner.
Skuespillerne beveger seg derfor med sakte og glidende bevegelser som
drar veksler på iscenesatt dataspill-estetikk. Av og til brytes dette gjennom
hakkete bevegelser.

Veggen med maleriene til Gustavsson In No Particular Order.
Foto: Marit Opsahl

Kjell Varvin.
Foto: Marit Opsahl

Kjell Varvins skulpturer i andre etasje.
Foto: Marit Opsahl

Historien i The Feast of Trimalchio har AES+F basert på et kapittel fra
romanen Satyricon (cirka 50–60 e.Kr.), som handler om den tidligere slaven
Trimalchio som har arbeidet seg opp til å bli en velstående og rik mann.
I sitt nye liv har han en livsførsel som oser av dekadens og overflod – noe
han også velvillig viser frem og deler med sine middagsgjester.
I AES+Fs film fremkalles den stramme bismaken av det dekadente
liv både estetisk og narrativt gjennom et møte med vår tids luksusturister
– en gjeng uniforme mennesker som ankommer en ferieøy med
kofferter, vesker og ikledd kritthvite klær. Turistene blir møtt av et stort
servicepersonale av ulikt slag, hvor flere av dem ikledd nasjonale klesplagg
som kan spores til ulike verdensdeler. Øya er rikt utstyrt med alt det en
turist måtte ønske seg av kultur, fritidsaktiviteter og god mat. Men bakenfor
den forlokkende estetikken utspiller det seg også dramatikk. Forholdet
mellom turist og ansatt endrer seg stadig mellom underkastelse og makt
for begge parter. Trimalchios middag anno 2015 er et inferno av golfballer,
rødvin og turistskip, hvor ingen til slutt vet hvem som tjener hvem.
Med tung bagasje
Drama finner vi også i Trygve Luktvasslimo (f. 1978) sin nyeste film
The Emotional Sherpa, men her med et større fokus på det indre livet. I filmen
til Luktvasslimo møter vi en far (Thor, spilt av Luktvasslimo selv) og hans
datter Sandy Belle, som sitter ved kjøkkenbordet og spiser frokost. Plutselig
haster de seg ut fra kjøkkenet og inn i en limousin som bringer dem til
TV-studioet til Ocean – en blåkledd dame som intervjuer de to i et mørkt
studio uten publikum. Dialogen og samtalene mellom de tre er teatralsk
og tung, og dreier seg rundt identitet og selvbekreftelse – hvor Sandy
Belle blant annet anklager Thor for å være for selvbevisst. Avslutningsvis

møter vi Sandy Belle og Thor på kjøkkenet igjen, men nå i en tydelig
avskjedssituasjon. Thor er ikledd en oransje romdrakt, og forsvinner ut av
rommet med et oppdrag, som kanskje handler om å rydde opp i tingene.
En emosjonell sherpa er en beskrivelse av en person som bærer rundt på
mye emosjonell bagasje. Istedenfor å ta et oppgjør med dagliglivets grums,
tabber, feiltrinn og misforståelser, samler det seg som en tung bagasje som
vi bærer med oss. Dette er et tema som ofte er oppe til diskusjon i dagens
TV-talkshows og noe vi enhver muligens kan relatere oss til.
Det kan være utfordrende å se The Emotional Sherpa om man ikke har
kjennskap til Luktvasslimos prosjekter. Men den som har sett Luktvasslimos
tidligere film, A More Robust Sense of Identity som han viste i Stormen
bibliotek tidligere i år, vil kjenne igjen den oransje romdrakten til Thor hvor
han går rundt i et ørkenlignende landskap på jakt etter en sterkere identitet.
Den oseaniske følelsen
Oceanic Feelings er kurator Joakim Bordas tredje og siste utstilling for
Festspillene i Nord-Norge. Som i de forrige to festspillutstillingene, inne
holder også denne en blanding av både norske og internasjonale kunstnere.
Med film, skulpturer, malerier og installasjoner fra Trygve Luktvasslimo,
Kjell Varvin, svenske Martin Gustavsson og det russiske kunstnerkollektivet
AES + F berører de ulike kunstverkene på mange måter en form for
følelse av å enten gå glipp av noe, eller av å forstå og være en del av det
hele. Opplevelsen forandrer seg avhengig av om du er inne i mytene,
kunstnerskapene og de kunsthistoriske referansene eller ikke. Men om du
ikke ser akkurat disse sammenhengene kan du likevel danne deg en egen,
som kanskje ikke er av det oseaniske slaget – men som like fullt gir mening.
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FEIRER 40 ÅR
«KJEDE(RE)AKSJON», NORDNORSK KUNSTNERSENTER, 5.–20. DESEMBER 2015
✎ Amalie Marie Selvik
«Kjede(re)aksjon»

◆

SeKunstMagasin

Ta en ring
og la den vandre…
I Nord-Norge er kunsthåndverkerne spredt utover et enormt område –
det samme er publikummet. Så hvordan synligjøre det spesifikke med
kunsthåndverket i denne langstrakte landsdelen? Denne utfordringen
gav ideen til kunstprosjektet «Kjede(re)aksjon» som startet i sommer.
I juni begynte kunsthåndverkere tilknyttet fagorganisasjonen Norske
Kunsthåndverkere i Nord-Norge å sende postpakker til hverandre på kryss
og tvers av kommunegrenser og fylker. Målet er å skape tre kjeder hvor så
mange kunsthåndverkere som mulig skal bidra med tre ringer hver laget i
sitt materiale, teknikk og uttrykk.
Det hele startet med tre ringer
«Kjede(re)aksjon» er Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) sin
måte å markere Norske Kunsthåndverkere sitt 40-årsjubileum i samarbeid
med Nordnorsk kunstnersenter. Prosjektkoordinator og kunsthåndverker
Sylvia Henriksen laget de første tre ringene og satte i gang kunstprosjektet.
Henriksen jobber med gjenbruk av tekstil og driver verkstedsutsalget
Rundt & Rundt Redesign i Kabelvåg. Hennes ringer ble satt sammen
av merkelapper hun har samlet på fra klær som kommer fra store
skandinaviske kleskjeder som hun har redesignet. Da hennes tre ringer
var ferdige sendt hun pakken videre til Grethe Winther-Svendsen.
– Prosjektet overleveres fra kunstner til kunstner, og prosessen blir til
på veien. Vi vet ikke hvor mange som kommer til å delta, men regner med
at det kan bli rundt 25 kunstnere til sammen, forteller Henriksen.
Facebook som formidler av kunsthåndverk
På Facebook kan man følge kunstprosjektet og presentasjoner av de ulike
kunsthåndverkerne. Her legger hver enkelt ut bilder av sin arbeidsprosess
og forklarer på hva de gjør, hvilke materialer de benytter og teknikker
de arbeider med. Hver enkelt har kun syv dager på seg for produksjon,
dokumentasjon og videresending av pakken til en annen kollega i lands
delen. Som en stafett, eller et kjedebrev, fortsetter fellesarbeidet.
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Det endelige resultatet blir tre kjeder – et til hver av de nordligste
fylkene – bestående av ringer i forskjellig utforming og materiale.
– De tre kjedene skal være ferdige til medio november,
forklarer Henriksen.
Da skal de tre ferdige kjedene gis til tre offentlige profilerte personer
fra hvert av de tre fylkene som har gjort seg fortjent til en slik hederspris.
Personene skal få overrakt kjedet i en høytidelig seremoni.
– Hvem som skal motta kjedene skal avgjøres gjennom en nett
konkurranse for publikum. Først ber vi medlemmene i NKNN om å
nominere utvalgte kandidater til å motta kjedet. Kandidatene trenger
ikke nødvendigvis å ha noe med kunsthåndverk å gjøre. Hvert fylke får
tre nominerte som vi plukker ut fra forslagene vi har fått fra medlemmene.
Selve avstemningen skal publikum stå for og vil foregå på Facebook fra
1. oktober, forteller Henriksen.
Utstilling i Svolvær
Kjedene i seg selv skal ikke stilles ut, men Henriksen opplyser om at i
forbindelse med overrekkelsen av «Kjede(re)aksjon» vil alle kunsthånd
verkerne som har deltatt i «stafetten» inviteres til å vise egne arbeider i
en stor vindusutstilling i Nordnorsk kunstnersenters butikklokaler i Svolvær.
– Tanken er at dette både skal være en helhetlig og fin presentasjon
av medlemmene gjennom en salgsutstilling, og en mulighet for et kunst
interessert publikum å få kjøpe seg en julegave helt utenom det vanlige.
Kunstbutikkens vindu er det som er mest eksponert utad, forteller Torill
Østby Haaland som er utstillingsleder ved Nordnorsk Kunstnersenter.
Utstillingen åpner for publikum lørdag 5. desember. Da vil overrek
kelsene av det ene kjedet til Nordland skje, mens de to andre kjedene vil
bli utdelt i nærheten av mottakernes hjemby omtrent på samme tidspunkt.
Følg utviklingen av «Kjede-re-aksjon» og avstemmingen på
www.facebook.com.

GRETHE IRENE EINARSEN
«MY SOCIAL NETWORK – DAGENS BILDE 300512-290513»
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Grethe Irene Einarsen

over
Utstillingen i Alta Kunstforening.
til venstre
Grethe Irene Einarsen, My Social Network –
Dagens bilde 300512-290513. Detalj.

365 dager med «likes»
Hver dag i over ett år har Grethe Irene Einarsen fotografert og
publisert ett utvalgt fotografi på Facebook – for så å vente på likes
og kommentarer. Et såre enkelt konsept. Kriteriet var at bildet sier
noe essensielt om nettopp den dagen som har vært. Slik pågikk det
de 365 dagene året varte.
– Funksjoner som tilbakemeldinger og «likes» ble en viktig del av prosjektet.
For hvilke fotografier hefter folk seg ved? Og hvilke forbigås i stillhet?
Prosjektet ble derfor nesten som en slags sosiologisk studie, forteller Einarsen.
Prosjektet hennes gransker vår lettbente omgang med personlige
fotografier i en digital verden. Samtidig er det også en personlig
minnebok med hverdagsbilder fra et vanlig liv; som et uttrykk for et
allmennmenneskelig ønske om å holde tiden stille. Kunstprosjektet har
tittelen My Social Network – Dagens bilde 300512-290513 og blir nå til bok
og en utstilling som denne høsten skal vandre til tre kunstforeninger.
– Utstilling skal først vises i Alta Kunstforening i september. Så går
utstillingen min videre til Sandnessjøen og til Alstadhaug kunstforening
med åpning den 3. oktober. Til slutt skal den vises i Bodø Kunstforening
i november, forteller Einarsen.
Det avslørende blikk
Som en videreføring av prosjektet bestemte Einarsen seg for å invitert tre
ulike kunstnere til å velge ut ti bilder hver av hennes fotografier. Blant annet
Ina Otzko og Sigfrid Hernes.

– Bildene ble tatt ut av min opprinnelige kontekst, forstørret og
presentert som en egen utstilling i min utstilling. Med dette grepet flytter
jeg fokus fra det avgjørende øyeblikk til det avslørende blikk. Jeg var
nysgjerrig på om det narrative aspekt ville endre seg når konteksten ble
endret? Hvilke historier vil de inviterte kunstnerne formidle gjennom sine
utvalg, forklarer Einarsen.
Iscenesatt fotografi og eget liv
Grethe Irene Einarsen forteller at inspirasjonen til prosjektet og drivkraft til
det å i det hele tatt arbeide med kunst slik som hun gjør, kommer fra ideen
om å ta utgangspunkt i eget liv.
To kunstnere som har hatt sterk påvirkning på hennes arbeid er de to
amerikanske fotografene Sally Mann og Nan Golding.
– Jeg synes det er viktig å skape noe som vekker følelser, og gir andre
opplevelser gjennom kunst.
Einarsen arbeider for det meste med iscenesatt fotografi, med det
nordnorske landskapet som scene, og familien og venner som modeller –
en langsom prosess.
– Jeg bruker mye tid på å finne rett location, lys, modell, rekvisitter
med mer. Så jobber jeg vekselsvis med å iscenesette under opptak, og
å i etterarbeid sette sammen scener i Photoshop.
Under utstillingsåpningene og boklanseringene inviteres publikum
å gjøre egne utvalg blant Grethe Irene Einarsens 365 fotografier, som de
kan avfotografere og publisere på sosiale medier.
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KUNSTHÅNDVERK 1975–2015
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Bokomslaget til jubileumsboka

NOTISER

Kritikerstipend til Nord-Norge
SeKunstMagasin gratulerer kunstkritiker Anki Gerhardsen som mottar
Stiftelsen Fritt Ords kritikerstipend på 200 000 kroner over det neste
året. Hun er én av ti kritikere som mottar de første kritikerstipendene fra
ordningen som Fritt Ord har satt i gang for å stimulere og styrke kritikken
som en uunnværlig del av norsk journalistikk; «Den gode kritikken
kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsbasert –
og styrker dermed offentligheten og samfunnet». Fritt Ord fikk inn 58
søknader. Av de ti stipendene gikk ett til Bodø, ett til Trondheim, to til
Bergen, ett til Berlin og fem til kritikere basert i Oslo.
Siden september 2013 har Anki Gerhardsen skrevet kunstkritikk
for SeKunstMagasin. Hun har lang arbeidserfaring som kulturjournalist
med mastergrad i kunstkritikk og kulturformidling fra NTNU. Basert
i Bodø representerer hun en sterk og troverdig kritikerstemme i
landsdelen. Hun dekker både scenekunst feltet og visuell billedkunst
med en formidlingsevne som er levende og engasjert. SeKunstMagasin
ønsker å skape offentlige og opplyste samtaler om den samtidskunsten
som produseres og vises i landsdelen, og kunstkritikk er derfor et
satsningsområde for oss – og vi arbeider kontinuerlig for at flere
stemmer får kommet til ordet.

John Savio-prisen deles ut
for første gang

Kampen
med materialet
I år feirer Norske Kunsthåndverkere 40-årsjubileum. Samtidig er
oppmerksomheten rundt kunsthåndverket inne i en ny gullalder.
Den 24. oktober utgis boken, Kampen med materialet – Norske
Kunsthåndverkere i 40 år (2015).
Til SeKunstMagasin forteller redaktør for jubileumsboken, André Gali,
at boken ikke tar for seg organisasjonens hele historie, men gjør noen
dypdykk i noen av de historiene kunsthåndverkerne har vært igjennom
i disse 40 årene; på veien fra bruddet med Norske Brukskunstnere i 1975
til den politiske og faglige innflytelsen NK har i dag. Siden oppstarten
har organisasjonen vært i konstant ekspansjon; startet tidsskrift,
gallerier og en utenlandsavdeling, for å styrke kunsthåndverkets posisjon
nasjonalt og internasjonalt. Boken tar derfor for seg fagpolitikken,
begrepet «kunsthåndverk», administrasjonen, galleriene Format og Kraft,
årsutstillingen, tidsskriftet Kunsthåndverk og utenlandssatsingen gjennom
Norwegian Crafts.
Gali forteller også at det er blitt utført noen intervjuer med
utvalgte kunsthåndverkere fra ulike generasjoner som var med og
formet organisasjonen som belyser Norske Kunsthåndverkers historie
fra forskjellige perspektiver. Bidragsyterne er blant andre Anne Viken,
Danby Choi, Monica Holmen, Jan-Lauritz Opstad, Reinhold Ziegler
og Cecilie Tyri Holt.
Følg med på boklanseringene og de andre jubileumsmarkeringene
som skjer rundt omkring i landet denne høsten på nettsiden:
www.norskekunsthandverkere.no
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Prisen deles ut for første gang i 2015, og er på 150 000 kroner. Pris
vinneren er kunstneren Geir Tore Holm, som mottar prisen for sitt
samlete kunstnerskap den 3. september hos Nordnorsk kunstmuseum
i Tromsø. John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet
om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens
kunstnerskap/arbeid. Prisen skal gå til en kunstner med samisk bak
grunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i
Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt
samlete kunstnerskap. John Savio-prisen deles ut hvert annet år, og er
opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk
Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.

Flagg Tromsø 2015–2020
Flagg Tromsø er et nytt utendørs kunstprosjekt i regi av Tromsø
Kunstforening, kuratert av Randi Grov Berger. Seksti norske og
internasjonale kunstnere skal lage hvert sitt flagg som heises opp
i Museumsparkens flaggstang for et par måneder av gangen.
Flaggprosjektet startet i mars og varer fram til 2020. Prosjektet
adresserer statsborgerskap og stiller spørsmål om makt, identitet og
nasjonalitet. Prosjektet startet i Bergen (2012), sener Nesflaten (2013),
New York City (2013) og Stavanger (2014). Blant kunstnerne er Rosa
Barba, Javier Barrios, Are Blytt, Espen Dietrichson, Ida Ekblad, Sammy
Engramer, Serina Erfjord, Steinar H. Kristensen, Toril Johannessen,
Annette Kierulf & Caroline Kierulf.

NOTISER

Tilbakeblikk på LIAF
LIAF har en 25 år lang forhistorie, og allerede i 1991 ble den første
kunstfestivalen arrangert i Lofoten. I år arrangeres festivalen for 14. gang.
I den forbindelsen gis det et tilbakeblikk på festivalens historie gjennom
utstillingen Festivalen som ikke ville synke – Kunstfestivalen i Lofoten 1991–2013
hos Nordnorsk Kunstnersenter, med verk fra alle de 13 kunstfestivalene
som er arrangert mellom 1991 og 2013. I tillegg vises et utvalg dokumenter
og presseklipp fra festivalens historie. Til utstillingen er det laget en
gratis publikasjon som handler om veien fra «Landsdelsfestivalen for
billedkunst og kunsthåndverk» til det som i dag er «Lofoten International
Art Festival». Redaktør Annika Wiström har satt sammen en publikasjon
av festivalens historie basert på arkivmateriale i Vågan, og ser festivalen i
forhold til bevegelser og endringer i kunstverdenen.

Vil du bli med på neste
Dark Ecology Journey?
The Dark Ecology Journey passer for kunstnere, teoretikere, designere,
kuratorer, forfattere og forskere som opererer i skjæringspunktet
mellom kunst, vitenskap og musikk. Og som er interessert i å tenke
nytt om begreper som natur, kultur, økologi, og samfunn, og utforske
nye beskrivelser av dagens tilstand. Dark Ecology er et treårig kunst- og
forskningsprosjekt (2014–2016) som arrangeres av den nederlandske
kunstfestivalen Sonic Acts i samarbeid med kurator Hilde Mehti i
Kirkenes med flere. En ny forskningstur skjer 26.–30. november 2015 hvor
deltakerne reiser sammen til Kirkenes, for så å ta turen over grensen til
nabobyen Nikel i Russland, og til Murmansk. Det vil foregå forelesninger
av blant andre Susann Schuppli og Graham Harman, diskusjoner, guidede
turer og konserter. Programmet omfatter også presentasjoner av nye
kunstverk av HC Gilje, Margrethe Pettersen, Joris Strijbos og Hilary Jeffrey.
Søknadsfristen er 1. oktober 2015. For å søke om å få bli med og lese mer
om prosjektet se: www.darkecology.net
Allerede 9.-10. oktober arrangerer Dark Ecology, i samarbeid
med Fridaymilk, en Critical Writing Workshop i Murmansk. Skrivekurset
i kritisk kunstjournalistikk er rettet mot journalister, skribenter, teoretikere
og studenter i Barents regionen. Fra Norge deltar Ketil Nergaard,
Arne Skaug Olsen, Amalie Marie Selvik, Janike Kampevold Larsen
og Sigbjørn Skåden.

Siste bidrag på plass
i skulpturlandskapet
Træna er blitt med i Skulpturlandskap Nordland. Avdukingen av Anawana
Halobas skulptur på Svendsholmen i Træna i juni ble foretatt av dronning
Sonja – 27 år etter at hun avduket den første skulpturen i Vega i 1992.
Anne Katrine Dolven stod i spissen for den kunstneriske satsingen som
hadde sitt utspring i Vega i 1988, og som har ført til at det er investert
titalls millioner kroner i en skulpturpark med 36 kunstverk i 35 kommuner.
Den 36. skulpturen som har fått tittelen En sang, et dikt, se dit hen, er det
siste bidraget til Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen til Anawana
Haloba er det eneste verket som består av lyd og lys.

#03

◆

september 2015 11

ATELIER NORD MED NYTT KUNSTPROSJEKT I FINNMARK
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Ivar Smedstad ◆ Atelier Nord

Bidjovággi.
Foto: Ivar Smedstad

Å leve i omstridte landskap
Gjennom feltbesøk til regioner i Tsjekkia, Island og Norge skal Frontiers
of Solitude la kunstnere og forskere møte ulike naturlandskap preget av
industriell aktivitet. I september skal seks kunstnere fra de tre deltaker
landene reise på et ti dager langt feltbesøk rundt om i Finnmark.
Frontiers of Solitude er et samarbeidsprosjekt mellom kunstorganisasjoner i
tre europeiske land: Školská 28 (Tsjekkia), Skaftfell (Island) og Atelier Nord
(Norge). Atelier Nord tar del i dette storstilte internasjonale kunstprosjektet
hvor daglig leder Ivar Smedstad er produsent og kunstnerisk ansvarlig for
gjennomføringen av den norske delen av prosjektet som er gitt tittelen,
Living Through the Landscape.
– Hvorfor har dere valgt Finnmark som sted for å utforske industriell
aktivitet i landskapet?
– Bakgrunnen for at prosjektet finner sted i Finnmark er at både
den nåværende og forrige regjeringen har bevilget midler til å kartlegge
mineralressurser i Norge. Denne fornyede interesse for mineralutvinning har
resultert i opphetede diskusjoner spesielt i nord. For all industrivirksomhet
har en bakside. Dette prosjektet skal spesielt se på de miljømessige
konsekvenser og den økologiske bærekraften og innvirkningen det har på
naturen i nærområdene. Ikke minst i forhold til hva det betyr for tradisjonell
næringsvirksomhet som fiske og reindrift. Utbyggere er ofte ikke så opptatt
av de langsiktige konsekvensene for natur og miljø, forteller Smedstad.
– Hvilke kunstner- og fagmiljøer i regionen skal kunstnerne få møte?
– Vi håper å få til møter med forskere, lokale kunstnere og lokale
kuratorer med kjennskap til regionen slik at deltagerne skal sitte igjen
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med et nyansert bilde av hvordan industri har påvirket landskapet i nord
tidligere og i fremtiden, forklarer Smedstad.
Omstridte gruver
Frontiers of Solitude berører et bredt spekter av ulike praksiser og disipliner,
inkludert kunstteori, økologi og miljøvitenskap. Kunstnerne skal få
observere gruveaktivitet i området og undersøke konsekvensene den har
hatt for det lokale landskapet, som ofte medfører vidtrekkende økologiske
og sosiale konsekvenser. Smestad forteller at viktige stopp på reiseplanen til
kunstnerne er blant annet deponiet i Repparfjorden og de nedlagte gruvene
i Biedjovaggi, og et møtet med forfatteren Svein Lund som har nylig skrevet
en bok og har opprettet en blogg om kontroversielle gruveprosjekter som
heter Gull, gråstein og grums – omstridde gruver (2015) (www.gruve.info).
– Hilde Mehti skal også bidra. Hun er kurator fra Kirkenes involvert i
Dark Ecology som har sterke paralleller til prosjektet. Så skal kunstnerne
besøke Samisk Senter for Samtidskunst og Sametinget i Karasjok,
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest, samt
anlegget på Melkeøya i Hammerfest, opplyser Smedstad.
Ikke bare videokunstnere
– Hvordan har dere valgt ut kunstnerne som deltar i prosjektet?
– Alle kunstnerne er inviterte. Det har vært viktig å samle kunstnere
med en variert praksis som samtidig har en interesse for den bakenfor
liggende tematikken til prosjektet. Kunstnerne kommer fra Tsjekkia, Island
og Norge. Dette for at det skal bli variasjon i de bidragene kunstnerne
kommer med og at det skal skje en bredest mulig utveksling mellom
landene som så mange som mulig kan delta i, forteller Smedstad.

▶

«ANLEGGSARBEIDER», GEIR TORE HOLM
DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ/SENTER
FOR NORDLIGE FOLK,
12. SEPTEMBER–25. NOVEMBER 2015

ANNONSERE I
SEKUNSTMAGASIN?

✎ Amalie Marie Selvik
Geir Tore Holm
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De seks kunstnerne som reiser til Finnmark og deltar i Living Through
the Landscape er den norske regissøren og filmskaperen Gunhild Enger
(f. 1980), norske Iselin Linstad Hauge (f. 1981), Vladimír Merta (f. 1957) som
er kunstner basert i Praha, fotografen Alena Kotzmannová (f. 1974) som
også arbeider i Praha, Elvar Már Kjartansson a.k.a. Auxpan (f. 1982) som er
en islandsk lydkunstner og Monika Fryčová (f. 1983) som bor og arbeider
mellom Tsjekkia, Island og Portugal.
– Kunstnerne i prosjektet har praksis innen forskjellige områder i
mediekunst. Det vil derfor ikke bare bli produsert videoarbeider, men
også lydkunst, performance og andre audiovisuelle utrykk. Prosjektet
avsluttes med et symposium og utstilling i Praha i februar 2016. Her vil
kunstverkene fra de tre samarbeidslandene bli presentert i en utstilling,
og vi håper å kunne presentere dem til et norsk publikum etter det,
forteller Smedstad.

◀

Fortsetter sin fokus på Nordområdene
Med deltakelsen i Frontiers of Solitude viderefører Atelier Nord sin satsning
på Nord-Norge og nordområdene, som med videoprogrammet Beyond
Horizons (2015) som ble kuratert av kunstviter og kunstkritiker Hanne
Hammer Stien ved Universitetet i Tromsø. De øvrige norske kunstnere
som deltar i Frontiers of Solitude er Tommy Høvik (f. 1979) og Greg Pope
(f. 1960). Frontiers of Solitude er finansiert gjennom EØS-støtteordningen
for kulturarv og samtidskunst.
Følg prosjektet via:
http://frontiers-of-solitude.org
http://ateliernord.no/frontiers-of-solitude

Kunstneren
i arbeid
Høstens store utstilling hos Senter for nordlige folk
er separatutstillingen Anleggsarbeider.
Dette blir den første store presentasjon av Geir Tore Holm i regionen,
med verk fra hans nylige avsluttede stipendiatperiode innen kunstnerisk
utviklingsarbeid.
Kunstneren fra Manndalen mottok nylig den første John-Savio Prisen
for sitt samlede kunstnerskap. Prisen hedrer Holm for hans innsats for å
heve bevisstheten om samisk samtidskunst, og for å være til inspirasjon
for stadig nye generasjoner samiske kunstnere.
Geir Tore Holm (f. 1966, Tromsø) har vokst opp i Manndalen,
Kåfjord. Holm er utdannet anleggsgartner ved Statens gartnerskole
(Jensvoll) og billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim. Utstillingen
Anleggsarbeider er tidligere vist hos Vigelandmuseet i 2014 som en del
av Holms forskningsprosjekt Poetikk for estetikk i endring (2009–2014) da
han var stipendiat i programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved
Kunsthøgskolen i Oslo.
Anleggsarbeider er en omfattende utstilling bygd opp av ulike medier,
installasjoner, videoverk, og foto, som utover markante enkeltverk er
presentasjoner av samarbeid, prosesser og stedsspesifikke prosjekter.
Vårt forhold til omgivelsene, naturbruk og landskapets verdi er gjennom
gående problemstillinger i Geir Tore Holms kunstneriske praksis.
Holm har i sin forskning tatt tak i spørsmål som økologi, landbruk og
eierskap. I Anleggsarbeider settes hans lokale utgangspunkt – gården
hans i Øvre Ringstad i Skiptvedt – inn i en større global økonomisk og
sosial sammenheng. Her har kunstneren bodd og arbeidet siden 2010.
Vesentlig i Holms kunstneriske arbeid er posisjonen man observerer
verden fra, relasjon til omgivelsene, naturbruk og landskapets verdi.
Motstand, fortolkning og dialog er medvirkende faktorer når vante
former for kunstnerisk arbeid utfordres.
I forbindelse med utstillingen inviterer Senter for Nordlige Folk
10. klassingene i Kåfjord til å tilbringe en hel dag på senteret. Her får de
møte Geir Tore Holm, se utstillingen, spise lunsj og avslutte dagen med
å se videokunst i en «minikunstfilmfestival» bestående av syv kunstfilmer
som presenteres i samarbeid med Atelier Nord og Kunstakademiet
i Tromsø!
Utstillingen er et samarbeid mellom Dálážiid Musea – Davvi
Álbmogiid Guovddáš/Samtidsmuseum – Senter For Nordlige Folk,
kunstner Geir Tore Holm og er støttet av Kåfjord kommune, Norsk
kulturråd og Sametinget.
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UPNORTH FESTIVAL 2015
SULITJELMA, 14.–16. AUGUST 2015
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
UpNorth Festival ◆ Henrik Haven ◆ www.henrikhaven.tumblr.com

Borondo sitt alter.

Det 20 meter høye veggmaleriet til den spanske kunstnere Deih.

Å forvandle
gråstein til gull
Det er lenge siden gruvedriften i Sulitjelma ble nedlagt. Tilbake står
tomme industriområder med grå bygninger og forfalne ubebodde bolig
hus. I august forvandlet UpNorth Festival dette til fargerike kunstverk,
og knapt én måned etter er kunstverkene blitt en attraksjon.
– Vi opplever stor nysgjerrighet for kunstverkene, de har blitt til en
attraksjon og en berikelse for stedet, forteller Trond Solstad da jeg
snakket med han på telefon i begynnelsen av september.
Solstad jobber som daglig leder ved Nordland kultursenter og er
prosjektleder for den nye graffitikunstfestivalen sammen med den anonyme
norske graffitikunstneren Stein fra Bodø. Han er overveldet over den
positive responsen fra de fastboende og andre tilreisende.
– Det møtte opp 300 stykker på kunstvandringen under åpningsdagen,
og i ukene etter har jeg fått rapporter om at det har rullet inn minst åtte
busser med skoleklasser fra Bodø og omegn til Sulis for å se kunstverkene
på egen hånd. Det er svært hyggelig å høre, opplyser Solstad.
Sulitjelma ligger knappe 110 km fra Bodø og 45 km fra Fauske. I august
inviterte han og Stein en gruppe norske og spanske Street art kunstnere til
å benytte bygningene i det tidligere industriområdet som lerret og arena
for å skape nye veggmalerier.
– Kunstnerne stilte opp helt gratis. Vi dekket bare kost, losji og reise.
Dette kan de gjøre, fordi de lever av andre ting, som å trykke opplag
av arbeider som de selger på nett og i gallerier. Mange utfører også
utsmykningsoppdrag for store internasjonale bedrifter. Det er noe som
ligger i denne kunstsjangeren, det er deres måte å arbeide på ved å reise
rundt for å delta i slike festivaler for å lage nye kunstverk, forklarer han.
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Et av Deih sine mindre arbeider.

Europeiske graffitikunstnere
Kunstnerne som deltok i festivalen var Borondo (ES), DotDotDot (NO),
StayOne (NO), Deih (ES), M-City (PL) og Sabek (ES) og Stein selv. Før de
syv satte i gang med det kunstneriske arbeidet fikk de noen dager på å
oppleve naturen, dra på tur til SALT på Sandhornøy og besøke gruvene i
Sulitjelma. Så fikk de over en uke på seg til å male på betongbyggene som
har stått tomme siden gruvedriften ble lagt ned i 1991. Sulitjelma var landets
største produsent av kobberkis og svovelkis. Kunstnerne lot seg inspirere av
historien på stedet, omgivelsene og av de gamle gruvebygninger. Det ser
man tydelig gjenspeile seg i de 24 ulike kunstverkene.
– Disse forferdelige forfallende byggene synes kunstnerne var helt
fantastiske å kunne arbeide på. Noen av dem hadde gjort klart stensiler
som de hadde forberedte, mens andre malte på frihånd med maleruller
på lange skaft. Deres arbeider er av høy kvalitet, flere av dem er også svært
anerkjente innen kunstsjangeren og har utsmykket bygninger i store byer
som Las Vegas, Atlanta, Istanbul, London og Paris, opplyser Solstad.
Å skape magi på et lite sted
I Sulitjelma er kontrasten mellom industri og natur slående. Fotografiene
av kunstverkene i disse omgivelsene som den danske anerkjente fotografen
Henrik Haven har tatt gir et fascinerende inntrykk av kunstprosjektets omfang.
Solstad er svært takknemlig for den gode responsen fra innbyggerne i
Sulitjelma, og for at NRK og lokale medier har fulgt utviklingen under festivalen.
– Det kom som en stor overraskelse at naboene og de som bor i
nærhet av stedet var så enormt engasjerte, hjelpsomme med alt mulig
og stilte opp for festivalen, forteller Solstad.

Sabek.

Reinsdyr malt av DotDotDot.
Foto: Bjørn Olsen

Stein.

Tilbake fikk innbyggerne fargerike kunstverk som nå dekorerer veggene
på trehus, betongbygg og andre konstruksjoner i eget nabolag.
– Mange synes det var flott, og selv om de ikke skjønner seg hverken
på kunst eller graffiti så var det veldig velkomment å få disse kunstverkene
opp på veggene. Målet med UpNorth Festival er jo nettopp å skape magi
på et lite sted. For å få dette til å skje er det avgjørende å få hjelp og støtte
gjennom engasjement fra de som bor på stedet. Siden vi bare er en liten
prosjektgruppe på to personer, opplyser Solstad.
Ny festival I 2016
Trond Solstad og Stein er allerede i gang med å planlegge en ny festival
neste år. Ikke i Sulitjelma, men i Bodø.
– Ideen med festivalen er at den skal være omreisende, med ny
plassering hvert år og nye kunstnere hver gang. Vi har fått mange
henvendelser fra småkommuner som gjerne vil at festivalen skal

Et tog bemalt av StayOne.

gjennomføres hos dem – og det vil vi gjerne gjøre. Men i 2016 feirer Bodø
by 200-års jubileum. Så derfor skal UpNorth Festival 2016 arrangeres i Bodø
neste år, Sier Solstad.
Trond Solstad tror derimot ikke de kan forvente å motta like mye hjelp
fra lokalbefolkningen som i Sulis. Det er heller ikke like mange vegger i Bodø
som bare står der. Han belager seg derfor på å måtte jobbe helt annerledes.
– Nei, slik oppmerksomhet vi nå opplever får man ikke i en storby som
allerede har stor aktivitet i kunst- og kulturlivet fra før. Det er ikke noe
særlig miljø for street art kunst i Bodø, så vi må nok kanskje be kunst
foreningen og andre kunstnere om samarbeid for å få gjennomført neste
års festival. Men det vil bli bra!
Festivalen ble støttet av Fauske kommune, Nordland kultursenter
og Nordland fylkeskommune.
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«VELKOMMEN HJEM»
ARTBASEHELGELAND 66°N, SANDNESSJØEN
✎ Amalie Marie Selvik
Ina Otzko

◆
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Veggen på Alstahaug Havnevesen
slik den så ut tidligere.
Alexander Menukhov og Glafira
Sergeevna Severianova foran
gamle Alstahaug Brannstasjon.

Alstahaug Havnevesen.

Alstahaug Brannstasjon.

Gir byen nye farger
Denne høsten åpner Kulturbadet i Sandnessjøen dørene for kino,
bibliotek, svømmehall og annen kulturell aktivitet. Kunstverket
Velkommen hjem er ArtBase Helgelands bidrag til å berike atmosfæren
og sette farge på omgivelsene rundt Kulturbadet – som ellers domineres
av grå og kjedelige bygg på kaia.
– Sommerens store graffitiprosjekt, Velkommen hjem, er en gave til
Alstahaug kommune, lokalbefolkningen, gjester og besøkende
i Sandnessjøen, forteller kurator for prosjektet Ina Otzko.
I samarbeid med kurator Cornelius Stiefenhofer ved Arkhangelsk
International Cultural Center inviterte hun Alexander Menukhov og Glafira
Sergeevna Severianova til å male de to veggmaleriene. De to kunstnere fra
Murmansk og Arkhangelsk er begge erfarne kunstnere.
– Det var flere potensielle kunstnere vi hadde på lista, men valget falt
på Menukhov og Severianova ut i fra deres bakgrunn, visuelle språk og evne
til samarbeid, opplyser Otzko.
I juni gikk det med litervis av maling i forskjellige farger og mange pensel
strøk før de to russiske kunstnere fikk dekket de enorme veggflatene på
Alstahaug Brannstasjon og Alstahaug Havnevesen – den ene på 122 kvadrat
meter. Begge er sentrale bygg i som står i dialog med Kulturbadet – hvor det
ene er lokalisert foran og det andre ved siden av byens nye kulturbygg.
Å være litt redd for livet
Inspirasjon til veggmaleriene hadde kunstnerne blant annet hentet fra
boken Alice in Wonderland, og det at vi mennesker vanligvis haster gjennom
livet uten å ta oss tid til å stoppe opp og tenke. Alice gikk inn i en annen
verden for å lete etter en vei hjem.
Den håndtegnede silhuetten av en hvit kanin som muntert løper i fri
fart i det ene veggmaleriet er ifølge kunstnerne noe som representerer det
raske tempoet i livet, men er også et symbol på feighet. Kaninen er redd,
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og mange mennesker er redde for å endre livet sitt og kan komme opp
med tusen grunner til ikke å gjøre det en egentlig vil.
I det andre veggmaleriet derimot finner vi pionerene. Kunstnerne har
malt kvinner og menn ikledd badetøy og badehetter som stuper ned i
sorte hull. Det er de menneskene som kunstnerne mener ikke er redd for
å hoppe inn i det mørke – inn i det ukjente – for å endre noe til det bedre.
For ifølge Menukhov og Severianova har vi mennesker alltid et valg, og rett
til å bruke dette valget. Vi kan se på verden, føle kjærlighet og leve. Vi burde
kunne engasjere oss i det vi selv finner interessant, ikke bare gjøre det som
pålegges oss av samfunnet, regjeringen, foreldre etc.
På ubestemt tid
Ina Otzko håper publikum ønsker veggmaleriene velkommen
og at de vil la seg undre og begeistre.
– Kanskje vil de synes at slike visuelle inngrep i byen kan bidra til å
ha en god dialog rundt Sandnessjøens muligheter, identitet og aktivitet.
– Velkommen hjem er et separat kunstprosjekt finansiert av Barents
sekretariatet, men samtidig er det et ledd i det videre samarbeide som
ArtBaseHelgeland skal ha med Arkhangelsk International Cultural Center
for kommende kunstutvekslinger, forteller Ina Otzko.
Ina Otzko forteller at det nå er klart at de to kunstverkene skal få stå
uberørt på ubestemt tid. Det planlegges også å lage et vrimleområde med
sitteplasser rett ved veggmaleriet utført på Havneterminalen. Alstahaug
Havnevesen skal også male om resten av bygget i løpet av høsten. I en
rødtone som således vil gjøre rammen rundt verket komplett og gi en
massiv grå bygningsmasse et stort løft.
– Alstahaug Havnevesen er svært fornøyde med kunstverket og de
positive tilbakemeldingene som publikum har gitt. Så nå er vi i dialog om
å utføre et nytt kunstprosjekt i mai 2016, forteller Otzko til slutt.

«BESKYTTELSE»
ALBERTHAUGEN FJELLHALL, BODØ, 26. JUNI–6. JULI, 2015
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk ◆ Hilde Franzen

Publikum ser på Christine Malnes Mathisens video,
Sometimes, History Needs A Push, 2015.

Hilde Frantzen, Mountainhead.
Foto: Hilde Frantzen

Kamilla Sajetz Mathisen, Flukten.

Aleksander Johan Andreassens video
installasjon med projeksjoner på
hvit tekstil.

Indre og ytre tilstander
Behovet for beskyttelse kommer alltid som en konsekvens av en
trussel – fiktiv eller ekte. Dagliglivet pendler mellom frihet, trygghet
og utfordringer. Plutselig oppstår opplevelsen av det truende innenfor
dette rommet, knyttet til indre og ytre tilstander, det ukjente, de andre,
eller knyttet til det som ikke kan kontrolleres eller defineres.
Dette skriver Linn Rebekka Åmo og Sigrid Høyforsslett Bjørbæk i teksten
som fulgte utstillingen Beskyttelse som i sommer ble arrangert inne i
Alberthaugen Fjellhall i Bodø.
Ti kunstnere ble inviterte til å bruke bunkersen inne i fjellet som sted for
sine kunstverk tilknyttet tematikken beskyttelse. Utstillingen inneholdt blant
annet fotografier, film, videoinstallasjon, glassobjekter og tekstilarbeider.
Initiativtakerne er selv utøvende kunstnere. Sigrid H. Bjørbæk er
glasskunstner og driver Bruket visningsrom for kunsthåndverk i Bodø, mens
Linn Rebekka Åmo er billedkunstner.
– Da jeg flyttet tilbake til Bodø for fire år siden skjedd det ikke så mye
utenfor de etablerte kunstinstitusjonene. Noen ganger er det derfor helt
nødvendig å ta initiativet for å sette i gang noe selv, sier Linn Rebekka Åmo.
Huler i fjellene
Ideen til utstillingsprosjektet fikk Åmo og Bjørbæk sommeren 2013.
Da deltok de på en workshop i Granada i Spania sammen med kunstneren
Hedvig Biong og bodde sammen i en hule i Alhambra.
– Vi ble inspirert av disse hulene i området som folk benyttet som
boliger. Vi har jo slike huler i Norge også, men ikke som boliger. Da handler
det gjerne om beskyttelse. Bodø er en by med lang militær historie og har
mange tilfluktsrom og huler i fjellet som ingen har tilgang på. Fjellhallen
i Alberthaugen ble benyttet som lager under annen verdenskrig og under
den kalde krigen, forteller Åmo.
Alberthaugen befinner seg rett bak Smia i nærheten av Nordland
Kultursenter. I forkant av utstillingen måtte de sette i stand bunkeren
ved å rive hyller, rydde, fjerne søppel og kalke murveggene.
– Vi fikk støtte av Nordnorsk Kunstnersenter til utstillingen og tok kontakt
med kunstnere som vi kjente til, eller hadde sett interessante kunstverk som vi
tenkte passet godt inn i denne konteksten. Hilde Franzen jobber for eksempel
mye med fjell som tema. Hun stilte ut fire fotografier og en tekstilskulptur

som forestilte et tredimensjonalt fjell hengende i løse lufta inne i ett av
rommene i fjellet. Verk som hun blant annet stilte ut på Høstutstillingen i fjor.
I følge Åmo tok de kontakt med kunstner Arne Pedersens fordi han
tidligere har arbeidet spesifikt med tilfluktsrom. I utstillingen i fjellhallen deltok
med en helt ny installasjon basert på innsamlede Jehovas vitner-brosjyrer.
– Det var svært interessant å lese tekstene i disse heftene; om å finne
veien til ro, til lykke, og hvordan det handler om å tro. Vi mennesker søker
oss alltid til det som er trygt og det som gir oss beskyttelse, forteller Åmo.
Christine Malnes Mathisen fra Harstad presenterte et helt nytt
videoverk om et politisk monument/statue som sto i Øst-Tyskland frem
til DRRs oppløsning i 1990. Nå ligger monumentet ligger nedgravd på
hemmelig sted i en skog. De øvrige kunstnere som deltok i utstillingen
var Kamilla Sajetz Mathisen, Marita Isobel Solberg, Kamilla Skrinde, Pablo
Castilla, Vegard Johannessen og Hedvig Biong. Åmo var glad for at alle kom
oppover i forbindelse med utstillingen for å jobbe frem mot åpningen.
Fjellets nærvær
Det var kø utenfor bunkeren da utstillingen åpnet. Åmo forteller at
publikum ikke bare var nysgjerrig på utstillingen, men også for å se selve
fjellhallen. Det meste av den elektrisk belysning slo de av. Slik ble følelse
av fjellet og fjellveggene mye sterkere, særlig når publikum måtte gikk
gjennom trange ganger mellom utstillingsrommene.
– Slike huler i fjellene er hemmelige rom, gjort utilgjengelig for
allmenheten. Når man benytter slike steder så kommer man ikke bort
fra konteksten, historien og referansene som vekkes. Det fungerer ikke
som et nøytralt gallerirom der det bare er å putte inn et hvilket som helst
kunstverk. Mange hadde historier å fortelle om stedet, sier Åmo.
– Det er sjeldent at slike utstillinger arrangeres i Bodø. Vi kommer
definitivt til å arrangere flere prosjekter i Alberthaugen fjellhall.
Sommerens utstilling ønsker Åmo og Bjørbæk å videreutvikle for flere
visningssteder, samt gi ut en bok med ulike vinklinger på tematikken
med bidrag fra bla. kunstkritiker Line Ulekleiv, journalist Sigri Sandberg
og Thomas Lillevoll fra Krigshistorisk forening.
– Vi ser jo nå at beskyttelse er et veldig viktig tema i tiden som
mange er opptatt av, sier Åmo.
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KUNSTKRITIKK
«DISAPPEARING ACTS»
LIAF – LOFOTEN INTERNATIONAL ART FESTIVAL,
28. AUGUST–27. SEPTEMBER, SVOLVÆR, 2015
✎ Anki Gerhardsen
Anki Gerhardsen

◆
◆

Journalist og kritiker
LIAF

Roderick Hietbrink står bak det skulpturelle verket
Slime is the Agony of Water.

Roderick Hietbrink sin
performance under
åpningsdagen.
Det totale fraværet av mennesket preger etsiske
Katja Novitskovas installasjon Loki’s Castle.

På vei vekk fra verden
Disappearing Acts er navnet på årets store kunstfestival i Lofoten. Tittelen
er dekkende for en gjennomtrengende fornemmelse av fremmedgjøring,
forstillelse, utrygghet og oppløsning.
Verden er ikke hva den en gang var. Det har den for så vidt aldri vært,
men nå er det alvor på en annen og dypere måte, og framtidstroen kommer
snart til å vakle. Alt er mulig, du er din egen lykkes smed, og teknologien
fikser alt. Det er det som er så uutholdelig. Vi vet ikke om kloden tåler
sånne som oss lenger. Vi vet ikke om det er plass til det feilbarlige. Vi
vet ikke om det er teknologien eller mennesket som bestemmer over
tilværelsen. Og så er det denne helvetes smerten som kommer av hele
tiden å tenke på seg selv.
Du kan si nesten hva du vil i Norge i dag, men dystopiske tanker er
det ikke mye rom for. Det å fordype seg i en mulig undergang kræsjer
med alle de ordene vi bruker for å vise at vi er verdt å satse på: Innovativ.
Framtidsrettet. Positiv. Visjonær. Robust.
LIAF – Lofoten International Art Festival hopper ut av den positive
tvangstrøya og bringer inn refleksjoner, undringer og påstander direkte
knyttet til de store spørsmålene i livet. Denne gangen handler det ikke
om kjærligheten og døden, men om menneskets plass i en verden der
alt skjelver – selv om vi hele tiden prøver å late som ingenting.
Fornemmelse av fare
Årets festival er kuratert av Arne Skaug Olsen og Matt Packer, og sammen
presenterer de 24 kunstnere fra tolv ulike land. På forskjellig vis berører
disse kunstnerne utstillingens overordnete tema. Noen ganger nesten
overtydelig, noen ganger så subtilt at det er lov å spørre om kunstverket
egentlig har noe med utstillingens ramme å gjøre. Noen ganger med så
stor slagkraft at uroen kleber seg til ryggraden og blir der.
Sånn som i de tre monumentale bildene til den britiske kunstneren
John Russell, for eksempel. De er digitalt bearbeidede montasjer på vinyl,

18 SeKunstMagasin

og framstår som en blanding av foto og tegninger. Kunstverket er opplyst
bakfra og montert på tre vegger i et av de største rommene i utstillings
lokalet. Derfra fyller de omgivelsene med et rødt, urovekkende lys. Og på
bildene glir menneskekroppen ut av sin biologiske begrensning, og blander
seg med ting, dyr og disney-aktige figurer. Landskapet omkring er tåkete,
dunkelt, giftig. Det er umulig å si om verden går i oppløsning eller er i ferd
med å bli til, men uansett er det utrygt og fremmed. Bildene er så store at
du blir sugd inn i dem. Det demper ikke akkurat fornemmelsen av fare.
Også installasjonen til Katja Novitskova fra Estland; Loki’s Castle
formidler uro og fremmedfølelse, men her er mennesket totalt fraværende.
Installasjonen består av ulike objekter i plast, metall, ledninger og papp.
Her er havbunn og forstørrede øyeepler uten kropp. Her er røde laserstråler
som treffer publikum, og alt sammen etterlater en fornemmelse av noe
menneskefiendtlig: Teknologien trenger inn overalt, og vi har ingen steder
å gjemme oss lenger.
Lekne skråblikk
Tap av menneskets naturlige tilhørighet preger mange av arbeidene,
men her er også kunstverk som leker, tuller og peker på alle sprekkene
i vår stadig mer kontrollerte fasade. Jon Benjamin Tallerås fra Oslo har
fotografert Svolværs små og ofte stygge detaljer. Rekkverket som er knekt
i to. Tauet som holder portstolpen på plass. Den nedslitte oppslagstavla
med reklameplakaten for Limousin-utleie.
Med et varmt, humoristisk skråblikk kommenterer verket en by som
lever av å fortelle verden hvor fantastisk vakkert det er her.
Litt mindre forståelig er arbeidet til amerikanske Jason Dodge. Ikke
først og fremst som idé og produkt, men heller fordi det er presentert på
en merkelig måte. Dodge har fått en lokal kvinne til å veve et teppe av en
blå ulltråd. Tråden har samme lengde som avstanden fra jorda til over
skydekket, og fargen samsvarer med en juninatt i Lofoten. Det er et
interessant prosjekt, men teppet er brettet sammen til en liten firkant

Jason Dodge, In Nova Scotia, Jan de Graaf
chose wool yarn the color of night, and wove
the distance from the earth to above the
weather, 2011, detalj.
Foto: LIAF

En rekke fotografier av norske Jon Benjamin Tallerås
kommenterer Svolvær; byen som i stor grad lever å fortelle
verden hvor vakkert det er i Lofoten.

Selve utstillingsbygget Jern & Bygg i
Vestfjordgata er en nedlagt og snart
rivningsklar forretningsgård, som på et
svært kraftfullt vis blir en del av festivalens
dystopiske tematikk.

◆◆ Lofoten International Artfestival (LIAF)
arrangeres hvert andre år i Lofoten.
◆◆ Årets utstilling presenterer 24 kunstnere fra
tolv ulike land, og er kuratert av Arne Skaug
Olsen, frilanskurator, kritiker og skribent, og
Matt Packer som er direktør ved Centre for
Contemporary Art i Nord-Irland.
◆◆ Disappearing Acts står fram til 27. september,
med jevnlige muligheter for guidet omvisning.
◆◆ Alle barn og ungdommer i Vågan kommune
skal besøke utstillingen og få undervisning
i kunst på Jern & Bygg i Svolvær i løpet
utstillingsperioden.
◆◆ Hver onsdag vil det arrangeres omvisninger
og diskusjonskvelder med forskjellige tema.

Jern & Bygg har vært en viktig del
av Svolvær siden rett etter krigen.
LIAF 2015 er kanskje den siste
aktiviteten i bygget før det rives.

Britiske John Russell preger
LIAF med tre store og svært
virksomme kunstverk. Bildet
på venstre vegg bærer tittelen
Adjacent Byreaucrazy.

som ikke gir noen opplevelse av omfang eller tekstur. Det er dessuten
plassert rett på gulvet i et hjørne av en trang og svakt opplyst gang mellom
to større utstillingsrom. Det er vanskelig å skjønne hvordan publikum skal
kunne ta til seg verket på noen annen måte enn å lese seg opp på idé
og bakgrunn.
Stedets medskapende kraft
Men apropos trang gang og mange rom: Bygningen årets utstilling er
plassert i, har en sterk medskapende kraft og underbygger langt på vei
den dystopiske fornemmelsen av at tiden ebber ut. Alle som har bodd
i Vågan i løpet av de siste femti-seksti årene har hatt et forhold til Jern
& Byggs mangslungne virksomhet. Ingen fikset på huset, kjøpte en seng,

et skrivebord eller et teppe uten å stikke innom denne stadig mer kryptiske
butikken i Vestfjordgata. Nå er handelen for lengst over og bygget skal
rives, men sporene etter en lang historie pipler fram overalt. Slik bidrar selve
huset til å understreke utstillingens overordnede tema på et svært virksomt
vis – Disappearing Acts. Bare ved å være sprekken i en vegg, bare ved å være
en vinduskarm der malingen flasser av og rusten tyter fram, bare ved å lage
knirkelyden i en gammel trapp eller den råe lukten av fuktig kjellermur; slik
blir Jern & Bygg på sitt tause vis en installasjon i seg selv. En fortelling om
Norges bevegelse fra brun strietapet og grønnmønstrete teppegulv, til en
stilren, oljebetalt effektivitet som Jern & Bygg ikke klarte å henge med på.
Det er noe som er forbi, og derfor må det rives. Vi vet bare ikke om det som
kommer etterpå blir godt, eller ondt.
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NY KUNST PÅ SALT, SANDHORNØY 2015–2016
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Gunnar Holmstad ◆ Einar Faret Saastad

Edvine Larssen.
Foto: Einar Faret Saastad

HC Gilje, Glimt, lysinstallasjon i Pyramiden på SALT.
Foto: Gunnar Holmstad

HC Gilje, Glimt.
Foto: Gunnar Holmstad

Edvine Larssen, Pust.
Foto: Gunnar Holmstad

Om å se langt og se nært
Etter kollapsen av storhjellen under sterke stormkast på Langsanden
i fjor høst kunne endelig kulturprosjektet SALT gjenoppstå i juni.
I løpet av august ble to nye kunstprosjekter introdusere på den
hvite langstrakte stranda; Pust av Edvine Larssen og Glimt av HC Gilje.
Det måtte til en iherdig dugnadsinnsats før Erlend Mogård-Larsen
og Helga-Marie Nordby igjen kunne gi publikum nye kunst og
kulturopplevelser på Sandhornøy utenfor Bodø. Den største fiskehjellen
fikk man ikke bygget opp igjen, men i løpet av sommeren og høsten
har publikum hatt fine muligheter til å nyte og benytte de fantastiske
gjenværende konstruksjonene – blant annet Nordens største sauna og
oppleve helger med konserter og kunstnersamtaler i forbindelse med
åpningen av to nye bestillingsverk av de norske kunstnerne Edvine
Larssen og HC Gilje.
Menneske, natur og tomrom
Edvine Larssen måtte tenke grundig igjennom om hun ville påta seg
oppdraget da Helga-Marie Nordby i mars spurte henne om hun ville lage
et nytt verk på SALT. For at hun kunne si ja, så var det avgjørende for
henne at et kunstverk på SALT kunne inngå i hennes pågående forskning
som stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved
Kunstakademiet i Trondheim. For det andre så bruker kunstneren fra
Mosjøen lang tid på å planlegge sine installasjoner, så det å produsere
et kunstverk på bare noen få måneder ville bli en utfordring.
– Jeg jobber langsomt. Min veileder sier jeg er som et kamera;
bruker lang tid på å ta inn stedet, før jeg fremkaller et kunstverk. Men,
nesten alt jeg arbeider med handler om «tid», og tid er et eget materiale
i overført betydning, forklarer Larssen.
Som stipendiat undersøker Larssen grensegangen mellom det
skulpturelle, det teatralske og det arkitektoniske gjennom å utføre
en rekke stedsbundne installasjoner. Larssen er nå to år inn i sin

20 SeKunstMagasin

forskning på begrepet «ma» innen japansk estetikk, som berører hvordan
vi mennesker sanser og erfarer ulike lag av tid og romforståelser. Både
gjennom blikket og refleksjonsevnen, men også via kroppens bevegelse.
Hennes undersøkelse av «ma» går som en rød tråd igjennom hennes
stipendiatprosjekt, og fungerer som en metode som stadig fører hennes
kunstneriske forskning i nye retninger.
– Jeg har nå kommet frem til jeg vil koble «ma» til natur og landskap.
På en studiereise i Japan intervjuet jeg en av Japans mest kjente kuratorer
som sa at for henne handler «ma» om nærhet til naturen og de skiftningene
som skjer der. Noe hun trodde jeg som bor i Norge ville relatere meg til,
og det gjør jeg jo så absolutt. Dette å se på «ma» og natur er derfor et nytt
fokus for meg. «Ma» handler ikke bare om komposisjon og tomrom, men
om menneske og natur - menneske og handlingsrom. Dette ønsker jeg å
gjøre på SALT. Å skape noe som iscenesetter stranden, og får oss til
å oppleve stranda på en annen måte.
Pust
Kunstinstallasjonen Pust er et slikt eksempel som får deg til å oppleve
stranda annerledes enn om det ikke var der. Pust er en prolog til et større
verk som jeg skal utføre på SALT, forteller Larssen.
I august kunne man se hennes installasjon stå på Langsanden som
en stripe selvlysende neongul markeringstusj i landskapet – godt synlig fra
veien, fjellet og sjøen – nesten som en fyrlykt. På stranden beveget vinden
det flagrende neon stoffet inn og ut av den store fiskehjellens
spisse trekonstruksjon.
– Med Pust ønsker jeg å lage et kunstverk som kunne leve med vær og
vind. Jeg brukte derfor lang betenkingstid for å finne ut hvordan, og fant ut
at jeg kunne gjøre noe med tekstil. Stoffet er florlett tynn nylon og enormt
stort – 300 kvadratmeter! Du opplever ikke det gigantiske formatet før du
først står der, opplyser Larssen.

Edvine Larssen, Pust, tekstilinstallasjonen avbildet i august.
Foto: Gunnar Holmstad

Utfordringen var å finne rett stoff hos en tekstilprodusent og noen til å
sy sammen hele teppet i løpet av tre uker. Larssen måtte for første gang se
seg nødt til å benytte en profesjonell kunstprodusent, og fikk Mix Media i
Berlin til å påta seg utfordringen.
– Valget av neongult handler om at jeg ønsket å lage et verk som ser
fremover. Neon er en farge som er syntetisk, og som mange forbinder
med neonskilt, elektrisitet og modernitet. Ordet neon betyr faktisk «ny»
på gresk. Jeg kunne selvfølgelig benyttet en rød farg, men da ville det blitt
for romantisk. Landskapet og stranden er bare så overveldende vakker.
Det er så lett å romantisere. Jeg synes SALT allerede er i ferd med å bli for
romantisk. Fordi alt refererer tilbake til naturen og til historien. Bruken av
naturmaterialer, formene og konstruksjonene, forklarer Edvine Larssen.
– Tittelen Pust handler om å putte mennesket tilbake i naturen. Hele
vår eksistens er basert på pust. Her gjelder dette vind, som gir verket liv. Det
hang kun én uke i august, og så er planen min at Pust skal henges opp igjen
i flere korte perioder gjennom alle årstidene. Sommer, senhøst, mørketid
(vinter) og til våren. Å bruke vinteren ser jeg frem til. Jeg arbeider mye med
referanse til teater og iscenesettelse, og i Nord-Norge er sommeren som å
være «on stage», og da vinteren «off stage».
Looking Far. Looking Close
Edvine Larssens større prosjekt, Looking Far. Looking Close, vil skje i nær-
området til SALT gjennom å en serie møter med de fastboende på Sand
hornøy. Hun ønsker å oppleve Sandhornøy gjennom folkene som bor der.

– Jeg ønsker for eksempel at noen skal ta meg med rundt øya i båt,
siden jeg i sommer ankom Sandhornøy i bil. Under oppholdet følte meg
også som en turist som ble helt fortryllet av den enorme størrelsen på
stranda og det vanvittige vakre landskapet.
Larssen vil det kommende året utvikle prosjektet i tett dialog med folk,
historie og steder på Sandhornøy og de omkringliggende øyene i Gildeskål.
Alt dette skal gå gjennom en kunstkvern før et kunstverk materialisere seg
forklarer Larssen som enda ikke vet hva resultatet vil bli, eller når hun får
presentert det – men trolig til våren.
Glimt i mørket
To uker etter Edvine Larssens første visning av Pust i sommerårstiden ble
et nytt kunstverk påmontert den største fiskehjellen på SALT. HC Giljes
lysinstallasjon Glimt åpnet 21. august, bestående av lange skinner med
lysdioder montert på kryss og tvers i Pyramidens trekonstruksjon.
Gilje er kjent for sine omfattende installasjoner og mange av hans
kunstverk aktivere uteområder og arkitektoniske strukturer ved bruk av
flyktige media som lys, projeksjoner og lyd. Effektene er gjerne at bevegelig
lys og skygger skaper en oppfatning av endring og transformasjon av
tid og rom i møtet med fysiske strukturer. Gjennom hele vinteren vil
man kunne oppleve Giljes Glimt, som etter mørkets frembrudd gir liv til
trekonstruksjonen og aktiverer omgivelsene gjennom bevegelse og skygger.
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PARKART15, PARKEN FESTIVALEN 2015
BODØ, 15.–22. AUGUST
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Jan Von Holleben i samarbeid med ParkART1

Dette og alle de andre bildene barna laget under workshopen
er nå stilt ut på barneavdelingen i Stormen bibliotek frem til
11. oktober. Detaljer av andre bilder til høyre.

Fjær, rips og sugerør
Det er femte året ParkART arrangerer kunstprosjekter under Parken
musikkfestival i Bodø. Vanligvis har ulike kunstnere blitt invitert til å lage
stedspesifikk kunst inne på festivalområdet – som publikumet kunne innta
mellom konsertene. I år har derimot hovedfokuset vært på arrangere et
kunstprosjekt for barn mellom åtte og tolv år i forkant av festivalen.
Fotograf Kjersti Solberg Monsen og kunstner Lisa K. Svendsen er
drivkreftene bak ParkART og forteller at i år ønsket de å lage et
fotoprosjekt og workshop for barn.
– Workshopen ble ledet av den tysk fotografen Jan Von Holleben
og barnepsykolog Aune Jørgen Kjosbakken. I tre dager fotograferte og
produsert de bilder sammen med barna, og besøkte og fotografere steder
i Bodø som barna selv synes er viktige. Så fikk barna dekorere fotografiene
ved å benytte naturmaterialer og annet verdiløse materiale som de har limt
på bildene, forklarer Svendsen.
Resultatet av workshopen ble fine landskapsbilder og store portretter
hvor barna har forvandlet seg selv til monstre. En utstilling med bildene
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fra verkstedet er nå stilt ut på barneavdelinga i Stormen bibliotek
frem til 11. oktober.
Kunst tilgjengelig for flere
Fornying og utvikling er viktig for å holde liv i et prosjekt og ParkART har
presentert mange forskjellige prosjekter inne på festivalområdet hvert år.
Men i år ønsket de altså å gå tilbake til starten der ParkART gjorde kunsten
tilgjengelig for flere.
– Det første året (2007) presenterte ParkART fem kunstnere inne i
containere på utsiden av festivalområdet, for at kunsten ble tilgjengelig for
alle. Men året etter valgte vi å utfordret kunstnerne til å jobbe stedsspesifikt,
bruke terrenget inne i Rensåsparken og integrere kunsten i festivalen,
forteller Svendsen.
– Vi så til andre festivaler som vellykket viste kunst utenfor white cube.
Vi ønsket også å fange et publikum som ikke nødvendigvis oppsøker visuell
kunst til vanlig. Interaksjon med publikum ble etter hvert et fokus for oss også.

I år har Parken musikkfestival innført 18 års aldersgrense, og gjorde
det vanskelig for Svendsen og Monsen å gjøre årets prosjekt åpent for
unge deltakerne.
– Vi tok derfor en avgjørelse på at vi ønsket å prioriterte all tid og
ressurser for at prosjektet med barna skulle bli så bra som mulig, og
valgte å gjennomføre workshopen utenfor festivalområdet.
Men under Familieparken holdt de et lite mini-fotoverksted der
barn fikk anledning til å lage «monstre» av portrettene til de tolv barna
fra workshopen.
– Verkstedet ble utrolig godt besøkt. Vi hadde massevis av
materialer tilgjengelig og en vegg med arbeider fra hovedverkstedet
som demonstrerte hva ideen var. Vi fotograferte bildene som barna på
Familieparken lagde og satt igjen med 120 bilder derfra. Disse henger
også oppe i utstillingen på Stormen for alle å se, opplyser Svendsen.
– Hva skal dere gjøre neste år?
– ParkART har valgt å avslutte samarbeidet med Parkenfestivalen.
Det har vært en vanskelig avgjørelse, men vi synes det er nødvendig.
ParkART er ikke dermed avviklet, men fortsetter i en noe annen form.
Det har alltid vært et selvstendig prosjekt. Men det har vært vanskelig å
bli en fullverdig integrert del av festivalen (av mange årsaker). Nå skal vi
se fremover og gjøre noe nytt, forteller Svendsen.
Hun røper at de i 2017 jubilerer med en stor gruppeutstilling på
Bodø kunstforening der mange av kunstnerne fra tidligere prosjekter
skal inviteres til å være med. I tillegg ønsker Kjersti Solberg Monsen og
Lisa K. Svendsen å fortsette det gode samarbeidet de har med Nordland
Kultursenter som har huset kunstnerne opp gjennom årene, og stilt
lokaler tilgjengelig til workshops, fest og utstillinger.
– Vår erfaring fra i år viser at det å knytte til seg barn og unge
generer interesse fra de voksne. Sammen får de øynene opp for hva
samtidskunst kan være.

FRA DAHL TIL MUNCH
Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling
17. OKTOBER 2015 – JANUAR 2016

Åpent hver dag – Gratis for alle
Sjøgata 1, Tromsø
www.nnkm.no
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

ARENANETTVERK
Se Kunst i Nord-Norge er et nettverk
av 52 visningssteder med base i Bodø.
www.sekunst.no

SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN)
er en unik nettverksbasert formidlingsinstitusjon i Nord-Norge, etablert i 1976,
med administrasjon basert i Bodø.
SE KUNST ARENANETTVERK
Omfatter lokale visningssteder representert
gjennom 52 medlemmer fordelt på 41 kommuner.
DRIFT
SKINN inngår i Den nordnorske kulturavtalen
og er basert på stat og fylkestilskudd.
FORMÅL
Se Kunst i Nord-Norges formål er å organisere
og fremme kunstformidling i landsdelen. SKINN skal
formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge for
å skape refleksjon, å gi opplevelse og økt livskvalitet.

