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LEDER

Kunstfeltets verdikjede –
offentlige rammevilkår
Å skape gode og innsiktsrike møter mellom publikum og kunsten er kunst
formidlingens viktigste oppgave. I den gjeldene offentlige kulturpolitikken
befestes det at offentlige føringer til kulturlivet skal innrettes med sikte på
at alle skal få tilgang til profesjonelle kunstopplevelser, uavhengig av hvor
de bor, i følge «Regjeringens kulturpolitikk» Prop. 1 S (2016–2017). Hvem
sikrer kvalitet og profesjonell formidling? Se Kunst i Nord-Norge erfarer et
merkesverdig fravær av politisk satsning på lokale utstillingssteder.
Til tross for dette skapes det et bredt mangfold av kunstopplevelser
i landsdelens ulike lokale kunstforeninger, gallerier og visningsrom. Unge
og gamle inkluderes i opplevelser som berører og engasjerer, gjennom
identitetsbærende tematikk og lokal forankring på tradisjonelle arenaer,
eller gjennom eksperimentelle møter i utradisjonelle offentlige rom.
Et fellestrekk for alle disse lokale initiativtakerne og arrangørene er at
de dessverre blir møtt av lite forutsigbarhet på grunn av mangel på
ressurstilgang i lokale forvaltningsnivå.
Kunstfeltets verdikjede er sammensatt av mange ledd som er avhengig av
hverandre for at kunst skal skapes og nå frem til et stort og bredt publikum.
Formidling er et komplekst ledd som skal binde sammen kunstnerisk
virksomhet og kunstopplevelsen rettet mot publikum. Dette apparatet skal
bidra til å gi hele befolkningen tilbud til kunstopplevelser av høy kvalitet.
Det befestes også i regjeringens kulturpolitikk, at kunst- og kultur
aktørene må satse på høy kvalitet, kunnskap og aktiv formidling for
å tiltrekke seg publikum. Dette er opplagte faglige rammer definert i
kunstfeltet selv. Utfordringen ligger snarere i hvordan man skal løse
ressursbehovet? Koordinering av nasjonalt, fylkeskommunal og kommunal
kulturpolitikk syntes fraværende og bidrar til stor ubalanse i det visuelle
kunstfeltets verdikjede. I Nord-Norge slår det kraftig ut – sett ut fra det
geografiske perspektivet vi jobber i.
Se Kunst i Nord-Norge er opptatt av arenautvikling og hvordan den
nasjonale kulturpolitikkens prioriteringer og rammebetingelser innvirker
på den lokale formidlingsaktøren i Nord-Norge.
Det heter i Prop. I S: «Statens faste årlige overføringer er et
viktig fundament for norsk kulturliv. De nasjonale og regionale
kulturinstitusjonene skal ha forutsigbare rammevilkår, som fremmer
kunstnerisk frihet og kreativ kvalitetsutvikling.»
De aller fleste mindre regionale kunstaktører, har i likhet med
Se Kunst i Nord-Norge, svært marginale offentlige driftstilskudd.
Utstillings- og formidlingsaktiviteter skapes i hovedsak i kraft av
søknadsbaserte prosjektmidler. Det påvirker i stor grad omfanget
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av formidlingsaktivitet vi kan generere ut til vårt ladsdelsomfattende
medlemsnettverk. Rådsleder Tone Hansen i Kulturrådet som er ansvarlig i
å foreta tildeling av disse statlige driftsmidlene, har uttrykt bekymring for
at små summer med tildelingsmidler bidrar til å utvikle et A- og et B-lag.
(Kulturrådets nettside publisert 16.12.2016.) Prioritering av det regionale
leddet i verdikjeden vil kunne bidra til mer utstillings-formidlingsaktivitet
lokalt i kommunene. Herigjennom vil lokale kunstarenaer profesjonaliseres
og kunstnere få flere oppdrag for å utvikle sin kunstneriske næring. I
kulturutredningen 2014 (jamfør NOU 2013:4 ) gav Enger-utvalget en
anbefaling til regjeringen at de i sin kulturpolitikk måtte rette større
oppmerksomhet mot aktiviteter som kommer publikum til gode og
forsterke vektlegging av kunstnerisk faglig kvalitet.
Økte offentlige rammebevilgninger til aktivitet er en forutsetning for å
nå målene for at befolkningen skal få tilgang til kunstopplevelser uavhengig
av hvor i Nord-Norge de bor. De nasjonale politiske satsningene må tillegge
produksjonsmidler inn i driftstilskuddene til de mindre institusjonene. Det
vil skape gode synergier og gjøre oss bedre rustet til en felles innsats for
utvikling av en innovativ nordnorsk kunstscene.
Kulturministeren må «Gi oss en kulturmelding» er budskapet i
kronikken som Kulturrådets rådsleder Tone Hansen og nestleder Anne
Otterholm skrev 1. mars 2017. Ett av deres åtte foreslåtte punkter til en ny
kulturmelding for fremtiden passer fortreffelig som en oppsummering av
denne leder:
«Et nasjonalt kunst- og kulturliv er avhengig av institusjoner som
kan bringe sterk og viktige opplevelser ut til folk. Det krever institusjoner
over hele landet som er villige, og som har økonomiske muskler, til å ta
den risikoen som kreves for å bygge et bredt og mangfoldig tilbud, og
langsiktig invitere publikum med som en aktiv deltakende part i den videre
utviklingen. En kulturmelding må undersøke hvordan både private og
institusjoner kan være med på å utvikle kunstfeltet videre.»
SE KUNST I NORD-NORGE ser frem til engasjerende debatter for
et sterkere og samhandlende kunstfelt!
14. mars 2017

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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Hanne Grieg Hermansens blyanttegning
Solnedgang ved Fagerholt (2016). Detalj.
Et stort utvalg av Gunnar Tollefsens malerier
er å se i vandreutstillingen Mitt Landskap. Detalj.

Solveig Ovanger sin skulptur Hemisfære
(2012) av fiskeskinn stilles ut i utstillingen
I Craft, I Travel Light. Detalj.

UTSTILLINGer
Digital Balke/Divine North
12.01.–23.03.: RiddoDuottarMuseat
10.05.–24.09: Kunsthall Svalbard
MAADTOE – Anders Sunna og Michiel Brouwer
14.01.–23.04.: Perspektivet Museum
Nordlig sfære/Northern Sphere
21.01.–30.04.: Kunsthall Svalbard
FEST TRÅDEN: Broderisamtaler sting for sting –
Ingrid Larssen
04.02.–08.04.: Sortland Museum,
Kulturfabrikken

Lakta/Grensesnitt – Geir Tore Holm
09.03.–16.04: Samisk senter for samtidskunst

I Craft, I Travel Light
29.04.–08.10.: Nordnorsk Kunstmuseum

PAINTING | OR | NOT
01.05.2017–2018: Kaviarfabrikken

20 Coastal Stations
Internasjonal gruppeutstilling.
06.05.–26.06.: Bodø Kunstforening

OMSTILLING
04.03.–15.04.: Galleri NordNorge
Textil – Eevahenna Aalto
02.04.–28.05.: Adde ZetterQuist Kunstgalleri
Eva Bakkeslett
06.04.–17.04.: Kulturbadet Galleri

Subsistence – Festspillutstillingen 2017
Utstilling i samarbeid mellom Nordnorsk
Kunstmuseum, Festspillene i Nord-Norge
og Anchorage Museum.
24.06.–27.08.: Galleri NordNorge
BA – Avgangsutstillingen 2017
Våren 2017: Kurant Visningsrom

There is no – Sámi Dáiddamusea
Sámi Dáiddamusea er en museumsperformance
av RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk
Kunstmuseum. www.sdmx.no
15.02.–16.04.: Sámi Dáiddamusea/
Nordnorsk Kunstmuseum

Livets blomst: symfoni i geometri
– Siv Moa Lønning
22.04.–14.05.: Galleri NordNorge

Roghieh Asgari Torvund
30.05.–11.06.: Galleri 2

SALT – Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner
22.04.–28.05.: Kulturbadet Galleri

Stamsund Internasjonale Teaterfestival
30.05.–04.06: Stamsund

71. Nordnorske Kunstutstilling
03.–26.03.: Svolvær Kunstforening
07.–23.04.: Harstad Kunstforening
05.–21.05.: Narvik Kunstforening
02.–18.06: Mosjøen Kunstforening
14.–23.07.: Vega Bygdemuseum

Solen i granskoven – Hanne Grieg Hermansen
24.–09.04.: Vadsø Kunstforening

Sommerutstilling
08.06.–12.08.: Kulturbadet Galleri

Mitt Landskap
Vandreutstilling med kunstverk av
Gunnar Tollefsen, Siri Austeen, Linn Halvorsrød,
HC Gilje og Johanne Hestvoll i regi av Se Kunst
i Nord-Norge.
27.01.–19.03.: Nordnorsk Kunstnersenter
29.04.–11.06.: Sortland Kunstforening

Havmannutstillingen – Mette Grindstad Fyen
10.06.–10.08.: Rana Kunstforening

Texture – H.M. Dronning Sonja
og Magne Furuholmen
09.03.–02.04: Bodø Kunstforening
Jet Pascua
09.03.–02.04.: Kulturbadet Galleri
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INTERVJU
✎ Hilde Sørstrøm ▶ KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
Hilde Sørstrøm ◆◆ Sámi Dáiddamusea ◆◆ Nordnorsk Kunstnersenter

Kunstmuseets nye direktør Jérémie McGowan.
Foto: Hilde Sørstrøm

Museets utside med nye skilt og bannere.
Foto: Sámi Dáiddamusea

Friere rammer på
Nordnorsk kunstmuseum
I fjor inntok amerikanske Jérémie McGowan direktørstolen ved
Nordnorsk Kunstmuseum. Etter ett år med å gjennomføre planlagt
program fikk vi i februar i år endelig en smakebit av den nye direktørens
mildt sagt eksperimentelle utstillingspraksis.
Plutselig – som en kanin tryllet opp av en hatt – dukket det opp et nytt
museum i Tromsø mens et annet forsvant. Det staselige bygget i Sjøgata
som vanligvis huser Nordnorsk Kunstmuseum ble onsdag 15. februar
forvandlet til Sámi Dáiddamusea (Samisk kunstmuseum). Bannere og
plakater på utsiden av museet ble byttet ut med det nye navnet. Den nye
fargesterke grafiske profilen preger nå både postkort, visittkort, buttons
og andre salgsvarer på museet. Prøver du å klikke deg inn på nordnorsk
kunstmuseums hjemmeside, blir du navigert videre til det nye fiktive
museets egen nettside. For et herlig stunt! Men det stopper ikke her. I hele
to måneder vil utstillingsrommene i første og andre etasje være dedikert til
å stille ut samisk kunst.
Vi er mange som har ventet, og kanskje til og med gitt opp håpet om
at et samisk kunstmuseum skal slå rot i Norge – for gudene vet det er på
tide at det skjer. Men helt siden 1970-tallet har diverse debatter, blant annet
om beliggenhet, pågått uten å komme til en løsning. De siste par årene har
debatten også nærmest stilnet helt. Det har direktør Jérémie McGowan ved
Nordnorsk Kunstmuseum lyst til å gjøre noe med.
Eksperimentell tenkning
– Dette prosjektet forteller jo en god del om hvordan jeg tenker, sier
direktør Jérémie McGowan som i tett samarbeid med direktør ved
RiddoDuottarMuseat, Anne May Olli, står bak utstillingen There is no som
vises på det fiktive Sámi Dáiddamusea. Arbeidet startet allerede i september
i fjor og er ifølge han selv ikke en utstilling, men en museumsperformance.
Det spektakulære stuntet som har vært holdt hemmelig fram til åpningen
i februar beviser at McGowan helt tydelig befinner seg i et grenseområde
som museumsdirektør. Noe han også bekrefter.
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– Jeg definerer meg selv først og fremst som kunstner og designer,
sier McGowan og legger til at han tenker eksperimentelt og kreativt.
Direktøren, kuratoren, designeren og kunstneren Jérémie McGowan
er utdannet innen utøvende kunst og design ved North Carolina State
University og har en master- og doktorgrad i kunsthistorie fra universitetet
i Edinburgh. Han mener den internasjonale forståelsen av design og
kunsthistorie som han har med seg skiller seg fra den norske ved at det
gir rom for en videre forståelse av begrepet.
– Det å være designer handler for meg om hvordan man tenker og
hvordan man tilnærmer seg ting. Noe som også preger hvordan jeg arbeider.
Museumsperformancen kan trygt kalles en braksuksess. Allerede helga
før den offisielle åpninga ble det registrert 300 besøkende innom museet
både fredagen og søndagen. Det er veldig gode besøkstall for et museum
i Nord-Norge. Tilbakemeldingene har også vært utelukkende positive.
– De som arbeider i skranken får nå mange spørsmål om samisk kunst,
og slik har det ikke vært før, forteller McGowan som er svært fornøyd med
at museet nå tar ansvar for å formidle andre historier og perspektiver
enn tidligere.
Men hva er egentlig målet med en slik performance?
– Det handler om å skape debatt om et manglende samisk
kunstmuseum, og om å støtte et annet museum i Norge som har en viktig
samling. Jeg håper dette prosjektet vil fungerer som en drivkraft som legger
spor etter seg, sier McGowan.
– Det er helt meningsløst hvis det ikke får alvorlige ringvirkninger.
Om det ikke påvirker oss dypt i tiden framover, sier han alvorlig.
En del av den tidligere debatten har blant annet dreid seg om
lokalisering. Blant annet har kunstner Hans Ragnar Mathisen argumentert
for at et samisk kunstmuseum bør ligge i Tromsø. McGowan avkrefter
imidlertid at museumsperformancen sammen med RiddoDuottarMuseat
er et forsøk på å antyde at et slikt museum bør legges til Tromsø.
– Vi leverer ikke en løsning. Vi skaper et mulighetsrom. Så må noen
andre ta debatten videre, sier han bestemt.

Fra utstillingen There is no, kofte av kaffeposer og sjal av dropspapir
laget av Outi Pieski, Gollegákti | Kultatakki | Golden Coat, 2006.
Foto: Sámi Dáiddamusea
Aslaug Juliussen sitt verk Multiple stiches – Sight in Absence III
er et av verkene i utstillingen I Craft, I Travel Light.
Foto: Nordnorsk Kunstnersenter,
Nordnorsk Kunstnersenter

Ønsker samarbeid
Det fiktive Sámi Dáiddamusea er bare begynnelsen på eventyret og
Jérémie McGowans eksperimentelle tilnærming kan bety store endringer
for Nordnorsk Kunstmuseum. Direktøren ønsker å tenke annerledes om
museets kunstsamling og formidlingen av den, for eksempel gjennom
å spisse fokuset på det nordlige. Med seg i ryggsekken fra utlandet har
han nemlig også erfaringer fra flere opphold i Finland, blant annet ved
Giellagas Institutt for Samiske Studier, ved universitetet i Oulu. Det har
styrket hans interesse for samisk kunst og McGowan understreker at «Sámi
Dáiddamusea» ikke skal være et stunt som skjer og så bare forsvinner.
– Når den nye presentasjonen av vår faste samling kommer opp senere
i år vil den også inneholde kunstverk fra andre institusjoner i Nord-Norge
og da hovedsakelig fra RiddoDuottarMuseat.
I likhet med performancen «Sámi Dáiddamusea» var også utstillingen
View from up here, som åpnet i Nordnorsk Kunstmuseum under Tromsø
Internasjonale Film Festival (TIFF) i år, et resultat av et viktig samarbeid.
Da med Anchorage Museum i Alaska som museet har samarbeidet med
tidligere. Til sommeren skal McGowan og direktør for Anchorage Museum,
Julie Decker, kuratere årets festspillutstilling som vises under Festspillene i
Nord-Norge og Arctic Arts Summit.
I tillegg samarbeidet museet om den kommende utstillingen I Craft,
I Travel Light. Denne vandreutstillingen er utviklet sammen med Norske
Kunsthåndverkere Nord-Norge og tidligere vist på kunstmuseer i Russland
og Norge.

– Det å samarbeide med andre er veldig viktig. Spesielt i en nordnorsk
sammenheng, tror jeg. Nordnorsk Kunstmuseum skal være tydelige på
at vi ønsker å arbeide med andre institusjoner både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt, sier McGowan.
Kunsthall Svalbard
I tiden framover skal Jérémie McGowan også fortsette museets arbeid
med å videreutvikle Kunsthall Svalbard som har vært i en oppstartsfase
siden 2015. Og det er nok ikke usannsynlig at vi også her får oppleve
noen av direktørens kreative løsninger.
– Da jeg begynte i jobben som direktør for ett år siden var en av mine
første reaksjoner at Kunsthall Svalbard med fordel kunne tenkes mer frigjort
fra de rammene det tidligere har hatt, sier McGowan. Videre forteller han at
Kunsthall Svalbard nå går inn i en prosess hvor de blant annet skal vurdere
beliggenhet, og hvorvidt kunsthallen skal være en permanent løsning.
Han tilføyer at selv om Nordnorsk Kunstmuseum har et godt samarbeid
med lokalstyret i Longyearbyen, så har lokalstyret også sine egne behov
å arbeide med nå. Blant annet har den økende skredfaren gjort samfunnet
mer sårbart.
– Men vi har et planlagt utstillingsprogram og vi jobber videre med
det på Svalbard. Akkurat nå viser vi noen høydepunkter fra Nordnorsk
Kunstmuseum der. Og, kanskje dukker det senere opp en filial av Sámi
Dáiddamusea. Hvem vet, smiler McGowan.
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KUNSTKRITIKK
PILE O’ SAPMIE
TROMSØ, 23.–28. JANUAR 2017
✎ Hilde Sørstrøm ▶ KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
Hilde Sørstrøm ◆◆ «Pile O’Sapmie» ▶ Tomi Guttorm

Den tiltalte reindriftssamen Jovsset Ánte Sara og
geriljakunstner Anders Sunna poserer ved graffiti-
verket Grab Em by the Pussy av Linda Zina Aslaksen
og Anders Sunna.
Foto: Pile O’ Sapmie/Tomi Guttorm

Viktor Pedersens performance Therianthrope. En hvit
rein fra en annen verden besøker Tromsøs gater.
Foto: Hilde Sørstrøm

Geriljateater i Tromsøs gater
med sterk kritikk mot den norske stat.
Foto: Pile O’ Sapmie/Tomi Guttorm

Kriger med
kunsten og hjertet
Det er siste uke i januar og to uker før det samiske hundreårsjubileet
Tråante 2017 braker løs i Trondheim. Den 25 år gamle Jovsset Ánte
Sara møter i Hålogaland tingrett i Tromsø, for å forsvare seg mot
landbruksdepartementets krav om å redusere sin reinflokk, mot sin
vilje, fra 116 til 75 reinsdyr. Utenfor tinghuset dukker det samtidig opp
en kunstinstallasjon – et glassmonter med flere titalls reinsdyrskaller.
Det kan kun bety én ting; Pile o’ Sapmie er i byen. Og de har en agenda.
Hvem er Pile o’ Sapmie? Eller rettere sagt hva? Jo, det er tittelen på et
stadig pågående politisk kunstprosjekt kuratert av kunstneren Máret Ánne
Sara, som er Jovsset Ánte Saras søster. Prosjektet involverer en rekke
samiske kunstnere, musikere, skuespillere og andre støttespillere som tar
i bruk kunsten for å protestere mot det de opplever er den norske stats
manglende anerkjennelse av samiske rettigheter.
Inspirert av amerikansk historie
Pile o’ Sapmie er også tittelen på installasjonen med reinsdyrskallene
som er laget av Máret Ánne Sara for å støtte brorens kamp mot staten.
Kunstverket som tidligere vært vist utenfor Indre Finnmark tingrett i 2016 –
da med hele reinhoder – har nå oppstått som hodeskaller i Tromsø.
Tittelen og verket er inspirert av et amerikansk fotografi fra 1870,
kjent som Pile o’ Bones. Fotografiet viser en stabel med bisonskaller fra
massenedslaktningen av bisonbestanden i Sør-Carolina. En handling utført
av hvite amerikanere for å drive indianere vekk fra området. Ved å referere
til denne hendelsen retter Máret Ánne Sara krass kritikk mot den norske
statens behandling av samefolket. Kunstinstallasjonen med reinsdyrskallene
som møter de involverte i rettsaken og forbipasserende ved tinghuset i
Tromsø, fremstår for meg som en stille, men kraftfull protest. Opplevelsen
av å bli formet etter andres behov manes frem gjennom den strategiske
plasseringen av reinsdyrskallene hengende på rekke og rad i glassmonteret
– hvor de absolutt ikke hører hjemme. Og når hun samtidig referer til den

6 SeKunstMagasin

amerikanske historien og antyder at den nå gjentar seg i Norge,
går hun ikke forsiktig fram.
Med røtter i fortiden
Jovsset Ánte Sara er ikke alene om å oppleve at levebrødet trues av statlige
tiltak. Man trenger ikke å være samisk, noe jeg forøvrig ikke er, for å forstå
at det finnes mange lignende historier om tidligere og pågående konflikter
mellom tradisjonsnæring, og offentlige myndigheters reguleringer og
inngripen på viktige beiteområder. Kamper som preger enkeltmennesker,
familier og samfunn på et nivå som kan være vanskelig å ta innover seg.
At kampene som noen reindriftssamer gjennomgår i dag har røtter
langt tilbake, blir tydelig i utstillingen Sápmi 1970–2017 – Bly manifestasjoner
på Galleri Snerk. Utstillingen samlet grafiske verk av de samiske kunstnerne
Arvid Sveen, Máret Ánne Sara, Hans Normann Dahl og Hans Ragnar
Mathisen, samt en installasjon og tekstiltrykk av den samiske svenske
kunstneren Anders Sunna.
Utstillingen problematiserer først og fremst to ting; For det første
at lite tyder på at noe har forandret seg hva gjelder samenes rettigheter
siden Alta-utbyggingen på 1970- og 80-tallet. Og for det andre; at ånden
som preget den samiske protestkunsten, blant annet verkene til Masigruppen etablert på slutten av 1970-tallet, lever i beste velgående gjennom
dagens samiske kunstnere. Arvid Sveens tegning Finnmarksvidda, ka
e det vi gjør fra 1978 (ikke en Masi-kunstner, forøvrig) er ett eksempel
på at reindriftssamenes kamp har klare paralleller til fortiden. Med kull
og blyant tegner Sveen et deprimerende bilde av industriutviklingen på
Finnmarksvidda hvor gravemaskiner og kraftledninger gjør ødeleggende
inngrep på viktige natur- og beiteområder.
Aktivist eller terrorist?
I vinduskarmen står Anders Sunnas installasjon Sapmie Air Force med to
hvite rypefigurer i tre dekorert med samiske bånd rundt brystet. Med en

Kampklar rype på Galleri Snerk. Sapmi Air
Force av Anders Sunna på Galleri Snerk.
Foto: Hilde Sørstrøm

Ka e det vi gjør (1978)(detalj) av
Arvid Sveen i utstillingen Bly
manifestasjoner på Galleri Snerk.
Verkene viser at tematikken i den
samiske protestkunsten er den
samme som for 40 år siden.
Foto: Hilde Sørstrøm

Utenfor tinghuset i Tromsø protesterte kunstner og kurator Máret Ánne Sára
med kunstinstallasjonen Pile O’Sapmie. Senere i år skal reinhodeinstallasjonen
også oppstå på den anerkjente kunstutstillingen Documenta.
Foto: Pile O’ Sapmie/Tomi Guttorm

håndgranat i nebbet spiller verket på det velkjente fredssymbolet –
den hvite dua med oljekvisten i nebbet. Sunnas ryper tar imidlertid en
ganske brutal (men dog litt komisk) vending. I andre enden av rommet
ruver Sunnas 4 Nation Army med fire samiske flagg montert sammen
og påmalt fire bevæpnede menneskeskjelett ikledd samedrakt.
Denne sammenvevingen av samiske motiver og krigsmotiver, fremstilt
med en viss humor, synes å være et gjennomgående tema i Sunnas kunst.
Han har tidligere hevdet at staten driver med skremselspropaganda
mot det samiske folket, og slik jeg ser det er hans svarte humor en klar
kritikk mot denne mistenkeliggjøringen. Humor er også tydelig tilstede i
graffittimaleriet som Anders Sunna lagde sammen med Linda Zina Aslaksen
mens rettsaken mot Jovsset Ánte Sara pågikk. Maleriet med den mildt
sagt tidsaktuelle tittelen Grab them by the pussy viser den oppreiste løven
fra det norske riksvåpenet som dras etter halen av en skremmende samisk
skikkelse. Med reinhodeskalle og menneskehender gjør samen tegn til at
den vil klippe halen av den vettskremte løva. Et oppsiktsvekkende verk som
trolig kunne skapt sterke reaksjoner stående ute på Stortorget i Tromsø,
men på grunn av dårlig vær måtte det flyttes inn på kunstakademiet.
Synd fordi det nok mistet en stor del av publikummet og kanskje også
den politiske kraften som verket var tiltenkt. Nå lever det videre på sosiale
medier og jeg ser ikke bort ifra at det kan ha større kraft på Instagram,
enn på Stortorget. Den estetiske opplevelsen er likevel unektelig best i
nærkontakt med det imponerende maleriet.
En hvit rein
Et verk som skilte seg ut var den forunderlige performancen
Therianthrope, laget av prosjektets eneste ikke-samiske kunstner;
Viktor Pedersen. Her møter vi kunstneren i en heldekkende reinkostyme
av hvit pels, et belte med kniv rundt livet og en tromsøpalme i hånden.
Den hvite reinen kommer fredfullt gående – på to bein – over Stortorget
i Tromsø sentrum. Henvendt mot publikum reflekterer reinen over

omgivelsene og forklarer at den kommer fra en annen verden – en verden
vi alle en gang har tilhørt. Den hvite reinen blir etterhvert angrepet av et
annet truende fantasivesen med sort maske. Frustrert, og etter mange
angrep, trekker reinen til slutt kniven og skremmer vekk det mørke vesenet
som løper avgårde. Avslutningsvis oppfordrer reinen fredfult publikum om
å oppsøke hans verden; «Why have you not come to visit us? We miss you».
Viktor Pedersens performance utfordrer oss, og da særlig oss ikke-samiske,
til å reflektere over vårt forhold til det samiske. Til å virkelig bli kjent med
«den andre». I likhet med Sunna, advarer også Pedersen om konsekvensene
av undertrykkelse. Men i motsetning til Sunnas krigerske fremtoning velger
Pedersen en mer forsonende tilnærming. Uten at det blir mindre kraftfullt
av den grunn.
Mer enn politikk
Pile o’ Sapmie-programmet var fullspekket av enda flere kunstopplevelser;
fra plakatutstilling av den anonyme samiske aktivistgruppen Suohpanterror
til kunstnersamtaler og filmvisninger på Small Projects, og en sterk
gateforestilling av et stunt-teater bestående av skuespillerene Anja Saiva
Bongo Bjørnstad, Anitta Suikkari og Inga Marja Sarre. Blant annet poserte
de foran samisk-inspirerte turistattraksjoner som en kritikk mot glorifisering
av en kultur den norske staten ikke anerkjenner som annet enn en del av
turistnæringen. Det var også konserter og minglekvelder på byens punk-bar
Bastard gjennom hele uka. Det var i det hele tatt noe punk over hele Pile o’
Sapmie – ånden som skamløst bredte seg over Tromsø denne uken.
For meg er politisk kunst best når politikk må gi plass til hjertet. Når
kunsten viser at det handler om mye mer enn politisk uenighet. Det handler
like mye psykologi, identitet og eksistensielle spørsmål. Det var det flere
eksempler på da Pile o’ Sapmie var i Tromsø. Og selv om jeg frykter at kort
visningstid og den pop-up-aktige taktikken gjør at budskapet ikke når ut,
har jeg stor tro på at kunstprosjektet vil sette mange spor fremover. Ikke
minst på sosiale medier. Bare sjekk Instagramtaggen #pileosápmi.
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TRÅANTE 2017
«ÁIGEMÁTKI» OG «SHOW ME COLOUR: RESIST, STAND UP, ADVOCATE»
TRONDHEIM, 05.–12. FEBRUAR 2017
✎ Amalie Marie Selvik ▶ frilans skribent og kunstkritiker
Monica Anette Svorstøl

Ett av Geir Tore Holms nyeste videoverk hos
RAKE Visningsrom omhandler et meditativt
møte med naturomgivelsene.

Utstillingen Who’s Afraid? Gii Ballá? på Scandic Lerken
dal inneholdt Synnøve Persens serie nye monokrome
oljemalerier basert på hennes forslag til et samisk
flagg fra 1977 – verkene skal vises på Documenta 14.

Sofia Jannok og Anders Sunna, We Are Still Here,
performance utendørs foran Trøndelag senter for
samtidskunst. Jannok sine tekster har et sterkt politisk
budskap om oppreisning for det samiske folket.

Hundre år
med samisk kamp
Tråante 2017 er en markering av hundre års kamp for demokrati,
mangfold og rettferdighet for det samiske folket. Den ukelange
jubileumsfeiring i Tråante (Trondheim) inkluderte flere begivenhetsrike
kunstprosjekter som løftet frem noen av nåtidens virksomme
samiske kunstnere.
Velkjente kunstnere
Gruppeutstillingen Áigemátki – Tidsreise – Time Travel er den største
kunstmønstringen av veletablerte samisk kunstnere i Trondheim på
veldig mange år. Den omfattende utstillingen, som er satt sammen av
Sámi Dáiddáčehpiid Searvi – Samisk Kunstnerforbund (SDS) i anledning
hundreårsjubileet, skal nå ut på vandring i tre år med Festspillene i NordNorge som neste turnéstopp. I Trondheim deltok kunstnere som Tomas
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Colbengtson med glasskulpturer, Annelise Josefsen med skulpturer, Inger
Blix Kvammen med noen av hennes nyeste smykkeobjekter, fotografier av
Gjert Rognli, maleri av Anders Sunna, og videoinstallasjoner av Liselotte
Wajstedt, Synnøve Persen, Monica Edmondson, samt verk av Outi Pieski,
Per Isak Juuso, Máret Ánne Sara, Mathis Nango og broderier av Britta
Marakatt-Labba for å nevne noen.
Samfunnsengasjert kunstnere
Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtidskunst var også til stede
i Trondheim for å presentere den mer aktivistiske og politiske samiske
kunsten under Tråante 2017. På initiativ av kurator Jan-Erik Lundström ble
Show Me Colour: Resist, Stand Up, Advocate gjennomført i samarbeid med
Trøndelag senter for samtidskunst og RAKE Visningsrom.

Suohpanterror arbeider for finske
samiske rettigheter gjennom
plakater og aksjoner. Her fra
performancen Shoot Me.

Áigemátki – Tidsreise – Time Travel juryert medlemsutstilling
med kunstnere fra Sámi Dáiddáčehpiid Searvi –
Samisk Kunstnerforbund (SDS).

Geir Tore Holm og Elina Waage Mikalsen,
felles performance.

over og til høyre
Sjøsamiske metaforer. Marita Isobel Solbergs
performance i Trøndelag senter for samtidskunst.

Blant annet inneholdt prosjektet to separatutstillinger med Synnøve
Persen og Geir Tore Holm, tre kvelder med performance og aksjoner på
Trøndelag senter for samtidskunst, og en pop-up butikk med salg av
t-skjorter laget av Sami Girl Gang.
Maleriaksjonen til kunstner Anders Sunna, og utendørskonserten
med en av Sápmis største artister Sofia Jannok, markerte en kraftfull start
på performanceprogrammet. Anders Sunnas demonstrative kunst om
aktuelle politiske problemstillinger og konflikter fra samisk historie – gjør
han til en kunstner man for tiden ikke kan komme utenom. Det anonyme
finske aktivistkollektivet Suohpanterrror (lassoterror) gjorde også en sterk
fremtoning med sine plakater og sterke ytringer i performancen, Shoot Me,
som oppfordret publikum til å fotografere selfies sammen med dem.

Sjøsamiske metaforer
Å være en emigrant fra Manndalen – en dal i Nord-Troms hvor den
sjøsamiske arven er sterk – har på mange måter innvirkning på
Tromsøkunstner Marita Isobel Solbergs kunst. Hun utførte en sanselig
performance under tittelen Sjøsamiske metaforer. Samme kveld fremførte
Geir Tore Holm en tekstopplesning til stemningsfull vokalmusikk av
Elina Waage Mikalsen – som begge også skaper kunst og musikk med
utgangspunkt i sjøsamisk kultur og historie.
Det var naturlig at den største feiringen av samefolkets jubileum
skulle finne sted i Trondheim – i den sør-samiske delen av Sápmi. Det
var her Elsa Laula Renberg var drivkraften bak det første landsdekkende
samemøte 6. februar i 1917 – som satte samenes rettigheter på agendaen.
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«PAINTING | OR | NOT»
KAVIARFACTORY, 01. MAI 2017–2018
✎ Martin Palmer ▶ FRILANS KUNSTSKRIBENT, KURATOR OG PRODUSENT
Øyvind Aspen ◆◆ ELASTIC Gallery ◆◆ Trafo Kunsthall ◆◆ Dagmara Wojtanowicz ◆◆
Ole Jørgen Ness ◆◆ Monica Anette Svorstøl

Venke Hoff.
Foto: Monica Anette Svorstøl

Henrik Olai Kaarstein, And You Own All 9,
2013, akrylmaling, vinylmaling og akryl
medium på madrassbeskytter.
Foto: Øyvind Aspen/Tidens Krav

Å male eller ikke male
PAINTING | OR | NOT er KaviarFactory sin femte utstilling siden kunsthallen
åpnet i Henningsvær 2013. I alt 39 kunstnere deltar fra hele verden,
og som tittelen antyder handler den om å utforske/problematisere
kunstmaleriets betingelser.
– Flere ganger har jeg tatt meg i å stoppe opp i møte med enkelte
kunstverk hvor maling blir benyttet, og tenkt: er dette maleri – eller ikke?
Noen ganger har selv ikke kunstneren et definitivt svar på det når jeg spør.
Det er dette spørsmålet som danner grunnlaget til denne utstillingen,
forteller eier og daglig leder av KaviarFactory Venke Hoff om kunsthallens
nyeste utstilling som åpner 1. mai.
I PAINTING | OR | NOT ønsker Hoff å fokusere på hvordan vår forståelse
av maleriet og dets begrepsapparat har blitt utfordret og omformulert
i løpet av de siste 60 år. For å skape et rom for refleksjon og diskusjon
rundt malerkunstens tilstand. Er det slik at det ikke lenger finnes noen
sentral autoritet som bestreber seg på å sette regler for maleriet, eller
enkeltpersoner som kan avgjøre hva som betegner denne definisjonen?
Hva skjer med vår opplevelse hvis maleriet er lagd på et par sko,
fremstår som en romlig installasjon, eller fungerer i samspill med et
videoverk? Er det fremdeles et maleri hvis kunstneren selv ikke har påført
malingen på objektet som blir vist? Kan man lage et maleri med andre
materialer enn de vi tradisjonelt forbinder med dette mediet?
– Vi har ikke som mål å komme frem til klare svar, eller konklusjoner
med denne utstillingen. Vi ønsker å invitere publikum til å stoppe opp og
stille de samme spørsmålene foran hvert enkelt arbeid: Er dette et maleri?
Hvorfor? Og hvis ikke, hva mangler for at man skal kunne kalle det maleri,
utdyper Hoff.
I PAINTING | OR | NOT vil kunsthallen vise verk som stammer fra
1960-tallet og frem til i dag, hvor kunstnerne har dratt tydelig fordel både
av jakten på teknisk perfeksjon som preget malerkunsten frem til slutten
av 1800-tallet, og den eksperimentelle ånden som har gjort seg gjeldende i
nyere tid. Det kontemporære kunstmaleriet er interessant, synes hun, fordi
vi ikke har noen forventning om at det skal sette vilkårene for verken kunst
eller andre kunstnere. Isteden har kunstnerne vært frie til å utforske sin
egen praksis. I denne prosessen har de derfor kunnet utvikle sin personlige
stil og metode. Resultatet er at dagens maleripraksis mylder av uttrykk, som
vi ønsker å vise i vår utstilling.
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Ungt mangfold
Et stort antall unge kunstnere vil prege PAINTING | OR | NOT. Venke Hoff
trekker frem den yngste av de, 28 år gamle Henrik Olai Kaarstein. Han
har studert ved Nordland Kunst- og Filmfagskole i Kabelvåg, to mil
fra Henningsvær, før han fortsatte sin utdanning ved Kunsthøgskolen
i Frankfurt. Kaarstein har markert seg internasjonalt de siste årene,
med sin særegne bruk av hverdagsgjenstander som han bruker som
grunnlag for abstrakte malerier.
Selv ønsker ikke Kaarstein å omtale seg som maler, selv om han
vedkjenner at han bruker gjennomgående maleriske uttrykk i kunsten sin.
– Begrepet maleri har åpnet seg og kan i dag blande seg inn i andre
sjangere. Mens det forventes at man har et underliggende konsept når
man lager kunst i dag, så er det samtidig vanskelig å presentere et verk
uten en gjennomtenkt estetisk ramme. Derfor er det også naturlig at yngre
kunstnere vender tilbake til et så tradisjonsbundet uttrykk som maleriet, for
å bryte gamle regler, forklarer Henrik Olai Kaarstein, som er svært glad for
å få ett av sine verk presentert i Lofoten hos KaviarFactory.
Venke Hoff forteller at hun har alltid har engasjert seg i den unge
kunstscenen ved å støtte unge kunstnere og gallerier.
– Flere kunstnere vi presenterer i KaviarFactory har vi kjent fra før
de hadde sine gjennombrudd. Enkelte er også fremdeles relativt ukjente,
spesielt i Norge, sier hun.
Men utstillingen viser ikke bare av verk fra unge kunstnere. PAINTING | OR
| NOT inkluderer også arbeider av godt etablerte kunstnere som 80 år gamle
Reza Bangiz fra Iran, spanske Angela de la Cruz, Ole Jørgen Ness, og ikke
minst avdøde Michel Majerus og Jack Goldstein. Som en tidligere anerkjent
konseptualist og performancekunstner vendte Goldstein seg til maleriet
på 1980-tallet, og forblir en nøkkelperson i diskusjonen om det moderne
maleriets konseptuelle premisser i dag.
– Når vi sender ut våre pressemeldinger, så legges det selvsagt merke til
at vi stiller ut internasjonalt anerkjente navn. I kombinasjon med vår unike
beliggenhet i Lofoten, så opplever stor interesse og mye oppmerksomhet.
Det har vært et viktig poeng for oss å presentere kunst i toppklasse på
et så ukonvensjonelt sted som dette, både med tanke på de fastboende,
men også for alle de som kommer til Lofoten som turister. Jeg synes
samtidig at utstillingene blir ekstra spennende når vi kan blande det kjente
med det ukjente.

◆◆ KaviarFactory er en kunsthall med internasjonal
profil som ligger i Henningsvær, Lofoten.
◆◆ Kunsthallen åpnet i juni 2013, og har et årlig
besøkstall på cirka 20 000.
◆◆ Kunsthallen drives idealistisk av Venke Hoff,
som også eier Henningsvær Fyr sammen med
sin ektemann Rolf Hoff.
◆◆ Bygningen er i dag oppført i Kulturminneplan
for Lofoten.

Ole Jørgen Ness, Maluma og Takete, 1997, porselen.
Foto: Ole Jørgen Ness

Erik Senje, Affeksjon II, 2015,
gouache, gips, jute, tre.
Foto: Trafo Kunsthall

Michel Majerus, Untitled, 1998, akryl på bomullslerret.
Foto: Dagmara Wojtanowicz

Kultur-turisme og kulturell skolesekk
Venke Hoff velger å produsere store og langvarige utstillinger av logistiske
og økonomiske grunner. Men uten mange fastboende i Henningsvær så er
selvsagt det tilreisende publikumsbesøket en annen viktig grunn til å gjøre
det på denne måten.
– Vi merker at kulturturismen har blitt mye mer fremtredende
de siste årene, og jeg tror at å satse på denne vil bli stadig viktigere i
fremtiden. I 2015 inngikk KaviarFactory en avtale med Hurtigruten, som
betyr svært mye for oss. Jeg er veldig glad for at de ser verdien av å tilby
et besøk til kunsthallen for sine passasjerer. Det er alltid hyggelig å se hvor
overrasket mange blir over å se hva vi har å tilby – «unexpected» er en
bemerkning som ofte går igjen, forklarer Hoff.
Hun trekker også frem samarbeidet de har med fylkeskommunen. Deres
støtte og forståelse har ført til at kunsthallen har etablert et godt samarbeid
med Den kulturelle skolesekken som skal bidra til at skoleelever i området
får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet i en profesjonell kunsthall.
– Lærerne her har vært flinke til å lage gode og engasjerende oppgaver,
og vi opplever at ungdommer kommer tilbake på eget initiativ og er
nysgjerrige på vår neste utstilling.
Fremtiden
I fjor hadde KaviarFactory 20 000 besøkende, så det er åpenbart at det
er interesse for å besøke utstillingene hos kunsthallen. Fremover skal

Nadine Byrne, Eches #8, 2015,
diptych, broderi på lin.
Foto: ELASTIC Gallery

kunsthallen beholde franske Marguerite Humeaus verk fra fjorårets
utstilling, og vise det som en permanent installasjon i et par år. Humeau
er for tiden en høyaktuell kunstner innkjøpt av MoMA i New York og Tate
London. Fra samme utstilling er både Rina Banerje og Agnieszka Polska,
samt Yorgos Sapoutzis fra PAINTING | OR | NOT, bekreftet til å delta i årets
Veneziabiennale. Dette er eksempler som viser at Venke Hoff holder et
skarpt øye med på det som skjer på den internasjonale kunstscenen.
Men Hoff vender ikke bare blikket utover.
– Vi har et godt vennskap med billedkunstner, fotograf og forfatter
Rune Johansen, og jeg blir stadig mer imponert over hans kunstnerskap.
En av planene for KaviarFactory var å inkludere en permanent utstilling
med hans arbeider. Nå har vi isteden kjøpt et gammelt hus i Henningsvær
sentrum, femti meter fra kunsthallen, som vi vil restaurere og bruke som et
dedikert galleri for hans arbeider. Johansen har selv fotografert dette huset
tidligere, og blant annet vist det på Den Nordnorske Kunstutstillingen. Dette
er et spennende prosjekt som jeg gleder meg til å realisere.
– Videre så ønsker vi å være vertskap for flere eksterne arrangementer.
I år ser vi frem til LIAF – Lofoten Internasjonale Kunstfestival, som
arrangeres i Henningsvær i september, og til å samarbeide med Lofoten
Internasjonale Kammermusikkfestival i juli. Men først skal vi åpne utstilling!
PAINTING | OR | NOT åpner for publikum 1. mai.
H.M. Dronning Sonja åpner utstillingen offisielt den 15. juli.
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ARCTIC CULTURE LAB — THE TOP OF THE ICEBERG MATTERS
✎ Flavia Devonas Hoffmann ▶ Arctic Culture Lab
Charlie Fjätström ◆◆ Iveta Vaivode ◆◆ Lærke Posselt ◆◆ Flavia Devonas Hoffmann

Iveta Vaivode, Sverdliljer, 2011.

til venstre
Lærke Posselt, Gender Bender, 2015.
over
Besøkende i utstillingen Gender Bender.
Foto: Flavia Devonas Hoffmann

Nytenkende
galleriprosjekt i Kjøllefjord
Arctic Culture Lab ønsker å være nytenkende, og vil presentere kunst og
kultur som kan involvere nye publikumsgrupper og skape en møteplass
for alle. Utstillingslokalet Kulturbanken i Kjøllefjord er startet som et
forprosjekt for å kartlegge behovet og interessen for kunstutstillinger
blant lokalbefolkningen.
I januar åpnet Arctic Culture Lab et nytt galleri i det gamle tomme
Sparebankbygget i Kjøllefjord. Fremover skal det vises utstillinger som
er tiltalende for alle aldersgrupper, og som tematiserer det som berører
folk. Under navnet Kulturbanken har galleriet allerede presentert tre
godt besøkte utstillinger, som har tiltrukket folk i alle aldere. I tillegg ble
utstillingene en plattform som skoler har benyttet i undervisningen.
Hjemmets viktighet
Første utstilling var fotoprosjektet Hemma (Home) av den svenske Oslobaserte fotografen Charlie Fjätström (født 1987). Fjätström har fotografert
hjemstedet Lillhärdal i Härjedalen hvor han flyttet ifra som 16-åring.
Nå holder hjembygden hans å sakte dø ut på grunn av stor fraflytting.
Fotografiene i Hemma (Home) er en romantisk skildring av den utdøende
svenske landsbygda, en plass som ikke lenger prioriteres og som innen
kort tid vil være umulig å leve i. Fjätström hadde et problematisk forhold
til hjembygden, men i sine fotografier hyller han allikevel naturen, stillheten
og folket som valgte å bli boende på landet. Utstillingen ble bra besøkt av
skoleklasser. Temaet opptar ungdommen og er viktig for en generasjon
som er tvungen å flytte fra sin hjemplass for å ta videregående utdanning.
Kulturbanken har i februar presentert enda en fotoutstilling. Iveta
Vaivode (født 1979) er en fotograf fra Riga i Latvia som i seks uker bodde
og arbeidet i Kjøllefjord før vi åpnet hennes utstilling Sverdliljer.
Hennes nydelige serie med fotografier handler om å besøke plassen
der hennes bestemor bodde, men hvor huset ikke lenger finnes. Utstillingen
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tilbød nye synsvinkler spesielt for besøkende grupper fra den lokale
Norskopplæringen. Disse har selv stor forståelse av hvordan det er å tape
sitt hjem og miste en hjemplass, og samtidig miste lokale tradisjoner og
ritualer. Vaivodes utstilling er et godt eksempel på hvordan også kunsten
har et ansvar for å reise spørsmål og initiere til diskusjon og forståelse
mellom mennesker.
Kjønnsoppfattelse og toleranse
Galleriets tredje utstilling gav besøksrekord. Ikke bare under åpningen da
mer enn 40 personer møtte opp, noe som er veldig bra for et lite sted som
dette, men også hver eneste utstillingsdag var det mange besøkende til
utstillingen som diskuterte det de fikk se. Utstillingen Bending Gender av
den danske prisbelønte unge fotografen Lærke Posselt (født 1984) handler
om kjønnsoppfattelsen og toleransen, mangfold og stereotyper. Det var
spennende å se hvordan folk reagerte. Under åpningen arrangerte vi en
lang fellesdiskusjon da man snakkede om toleransen. Dette engasjerte
mange i publikum som plutselig fortalte om opplevelsen av samme
utfordringer i sin familie eller sin vennekrets. Igjen opplevde vi at galleriets
utstilling ble veldig godt mottatt av besøkende grupper med skoleelever,
og som skapte mye frisk diskusjon.
Kunst med fysisk interaktivitet
Det fjerde og neste utstilling kommer fra New York og er den amerikanske
fotografen Jordan Matters prosjekt «Dancers Among Us». Denne gangen skal
ikke publikum bare få se denne serien med fotografier av dansere, men vi
skal oppfordre de besøkende gjennomføre danseposisjoner de ser på bildene.
Kulturbanken er blitt et galleri hvor man opplever noe nytt hver uke.
I mars skal vi evaluere tiltaket og se på mulighetene for videreutvikling.

«I CRAFT, I TRAVEL LIGHT»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 29. APRIL–08. OKTOBER 2017
✎ Charis Gullickson ▶ KONSERVATOR OG KURATOR
Aliona Pazdniakova

▶

NORDNORSK KUNSTMUSEUM

under og til venstre
Under utstillingsåpningen i Murmansk beundrer publikum ringer
i sølv og reinhorn av Philipp Spillmann, og Cecilie Haalands små
porselenskrukker med grunnstoff fra fjellene i nordområdene.

Mønstring av
kunsthåndverk
i naturmaterialer
I Craft, I Travel Light er snart på vei til Tromsø. Utstillingen viser kunst
håndverk fra seksten norske og russiske kunstnere, og handler om
kunsthåndverk, gjenbruk, fornyelse og tradisjon. Kunstnere har til felles
at de henter inspirasjon fra urbefolkningen i nordområdene, deres rike
tradisjon og evne til å ta i bruk lokale ressurser. I sine arbeider bruker
de naturmaterialer som never, reinhorn, fiskeskinn, leire og tre, så vel
som gjenbruksmaterialer og funne objekter.
Utstillingstittelen I Craft, I Travel Light» henspiller på verdien av tilgjengelige,
lokale og bærekraftige materialressurser, og på et liv i stadig bevegelse. Hva
tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier og uttrykk blir overlevert,
videreutviklet og videreført? Slike spørsmål tematisere utstillingen gjennom
å presentere et utvalg unike arbeider, fra installasjon til flettverk, skulptur,
tekstil og smykker. Blant kunstnerne som deltar finner vi Ingrid Becker,
Marianne Broch, Cecilie Haaland, Aslaug Magdalena Juliussen, Philipp
Spillmann, Outi Pieski, Sergei Schemetov og Alexander Sverchov.
Utstillingen er unik i det den viser kunsthåndverk på tvers av den
norsk-russiske grensen, og inneholder nydelige håndverk fra Nenetsregionen i Sibir og Sápmi. Som vandreutstilling startet den i fjor høst
i Russland i Arkhangelsk Kunstmuseum. Akkurat nå er den stilt ut

i Murmansk Regionale Kunstmuseum, før den åpner i Nordnorsk
Kunstmuseum i Tromsø 29. april. Siste stopp på turneen blir Sámi
Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtidskunst i Karasjok til høsten.
Utveksling av kunnskap
Et mål i prosjektet er å skape en møteplass der norske og russiske
kunsthåndverkere kan møtes og lære av hverandre, for å utveksle
kunnskap, fremme dialog og nettverksbygging. Det skal derfor arrangeres
workshops og samling for og med profesjonelle kunsthåndverkere i Tromsø.
I Arkhangelsk handlet workshopen om kunnskap om never, materialkvalitet
og metode ledet av russiske kunstnere. I slutten av april skal norske
kunstnere dele sin kompetanse gjennom ulike workshops i Tromsø.
www.icraftitravellight.com
Norske Kunsthåndverkeres temautstilling for 2016–2017 er kuratert av
Sigrid Høyforslett Bjørbæk (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge) i
samarbeid med Charis Gullickson (Nordnorsk Kunstmuseum), og støttet
av BarentsKult, Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere
Nord-Norge, Kulturrådet og Nordnorsk Kunstmuseum.
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«THE MELTING CHURCH» – RASHID SAGADEV OG SERGEY POTASHEV
✎ Andreas Hoffmann ▶ Kultursjef ▶ Lebesby kommune og kurator/art director ved Arctic Culture Lab
Lebesby kommune ◆◆ Riksantikvaren

Gamle Kjøllefjord kirke som ble brent under krigen.
Foto: Riksantikvaren

The Melting Church.
Foto: Lebesby kommune

Kirken vil
smelte og forsvinne
Jeg husker godt da jeg kom til Kjøllefjord for første gang. Det var i
september 2015 og jeg drakk te på hotellet og betraktet restene av
grunnmuren til den gamle kirken som var synlig i gresset utenfor
vinduet. Den gangen visste jeg ikke at jeg en dag skulle flytte hit for å
jobbe som kultursjef. Men synet av kirkens fundament hadde prentet
seg inn i hodet mitt.
Det at steder som tidligere har hatt en stor betydning for et samfunn, men
som står i fare for å bli bortglemt er noe svært interessant. Hva skjer med
slike steder når de ikke lengre spiller en sentral rolle i bygdas liv? Når de
forvandles til et slags ikke-sted. Til å bli en plass som finnes, men som ingen
snakker om.
Det er fortellingen om et sted som gjør hver plass unik. Jeg tror at
en plass husker det som en gang skjedde der, og at en plass kan fortelle
sin historie. Kjøllefjord gamle kirke ble oppført i 1738. Det var en veldig
liten kirke. Kun 15 meter lang og syv meter bred på den bredeste delen. I
over 200 år stod kirken på fastlandet i klar visuell dialog med havklippen
Finnkirka. Kjøllefjords gamle kirke representerte den nye religionen i
motsetning til fjellformasjonen ut i havgapet som stod for samisk folketro
og hellig offersted.
Den 4. november i 1944 ble Kjøllefjord gamle kirke påtent av tyske
soldater, og i dag står bare grunnmuren igjen av den gamle kirka.
I flere måneder pønsket jeg på hvordan man kunne synliggjøre den
gamle kirken. Å reise den opp på nytt var ikke et alternativ. Da har man
bare en kopi uten liv. Å synliggjøre kirken måtte skje på en måte som viser
byggets tidligere dimensjon, men samtidig fortelle om det som skjedde der
en gang. At kirken ikke finnes lenger, at bygget ble et offer av krigen.
Hvordan kan man skape et utendørs kunstverk som ville gjøre folk
oppmerksom på sårbarheten av kulturarv i en tid som er preget av krig og
ideologiske, geopolitiske og klimatiske forandringer?
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Iskunstnerne Rashid Sagadeev og Sergey Potashev fra
Arkhangelsk er begge kunstutdannet og underviser på
kunstskoler i Russland.
Foto: Lebesby kommune

Den kunsten som bare forsvinner
Sommeren 2016 fikk jeg ideen. Jeg ville bygge opp den gamle kirken som
en samtidsruin. Og jeg ville benytte is. Et materiale som tilhører Arktis, men
som forsvinner på grunn av klimatiske forandringer. Isen har nulltoleranse
mot temperatur. Pluss én grad eller minus én grad betyr forskjellen mellom
vann eller is. Det er derfor rart at verdens viktigeste politikere underskriver
en avtale om at det global oppvarming ikke må stige med mer en
to grader…
Vi lever i en tid som altfor ofte vurderer kunsten ut fra et økonomisk
verdiperspektiv. Jeg liker den temporære kunsten, som bare eksisterer for
en kort periode, for så å forsvinne. Men, kunsten forsvinner jo aldri. Har
man sett verket én gang vil man alltid huske at den fantes. Da har det
immaterielle plutselig fått en større verdi enn det materielle.
Utendørsinstallasjonen The Melting Church er bygget som en kirke av
isblokker på fundamentet av Kjøllefjord gamle kirke. De store isblokkene
gjenoppbygger veggene i den gamle kirken til ulike høyder. Den vil
bli en slags samtidsruin, et minnesmerke over sårbarheten, men også
gjennomsiktigheten av kulturarven.
Kirken vil smelte, og forsvinne. Men prosessen dokumenteres daglig
med intervallfotografering. Filmen, som er prosjektets sluttresultat, skal
vises på ulike kunstfestivaler i Norge og i utlandet. Iskirken vil leve videre,
selv om den ikke lenger fins i Kjøllefjord.
Jeg er veldig takknemlig for de to iskunstnerne Rashid Sagadev og
Sergey Potashev, og til all annen hjelp til å realisere dette kunstprosjektet.
Takk til Barentssekretariatet og KORO for finansiell støtte og Lebesby
kommune som er åpen for nye ideer.

NOTISER

Museumsfaglige oppgaver
flyttes til Bodø
Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets forvaltning av
museumsfaglige oppgaver fra Oslo til Bodø. Kulturminister Linda Hofstad
Helleland offentliggjorde beslutningen i Stormen kulturhus i februar. Den
politiske beslutningen omfatter om lag ti arbeidsplasser, og er et ledd
i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet.
Kulturrådet har i løpet av kort tid valgt å etablere kontorer både i Trondheim
og i Bodø. Ved å flytte de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø
ønsker departementet å styrke det vitale kulturlivet i Nordland.
Bodø har et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil
bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt uttaler kulturminister
Linda Hofstad Helleland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en
desentralisert struktur, og i det perspektivet mener kulturministeren at
det er naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet
flyttes ut av hovedstaden.

Kurant lager festskrift
om Kunstakademiet
I 2017 er det ti år siden det første kullet med studenter begynte på
Akademiet for Samtidskunst i Tromsø, og i den anledning vil Kurant
Visningsrom – som alltid har eksistert i symbiose med studentmiljøet
på akademiet – utgi et festskrift i samarbeid med Mondo Books.
Publikasjonen skal feire kunstakademiet, men også tilby et kritisk
skråblikk. I anledning tiårjubileet ber Kurant om bidrag fra folk som har
vært involvert med akademiet på noe tidspunkt. Tidligere studenter,
ansatte, gjesteforelesere, eller andre med et verdifullt blikk utenifra.
Kurant er interessert i historisk materiale, kritiske analyser, personlige
refleksjoner, artikler, essays, dikt, billedmateriale, hva det skulle være.
Bidrag ønskes på engelsk, skandinavisk og samisk. Endelig deadline for
bidrag er medio april. Send forslag, tekstskisse, spørsmål eller tilsvarende
til kurantvisningsrom@gmail.com

Arctic Arts Summit
I uken før årets festspill i Harstad åpner, skal Festspillene i Nord-Norge
(FINN) arrangerer et kulturpolitisk toppmøte og en internasjonal
kunstfaglig konferanse hvor kulturen står i sentrum. Sentrale aktører
fra kunst- og kulturlivet i Nord-Norge, politikere, næringsliv og øvrig
samfunnsliv inviteres til å delta på Arctic Arts Summit. Festspillene
tenker nytt om nordområdene og vil fremme kunst og kultur som en
pådriver for ny utvikling. Ved å skape arenaer for brytninger mellom
kunst og politikk ønsker årets FINN å løfte kunsten som politisk kraft.
Kulturdepartementet tror at et slikt kulturtoppmøte kan få stor
oppmerksomhet. De støtter planene med en halv million kroner, og blir
vertskap for arrangementet sammen med Festspillene. På programmet
står kunstneriske arrangementer som det nyskapende prosjektet
«Sacrifice». Et kunstprosjekt i flere deler med performance, film og
dans skapt av Islands nasjonalballett i samarbeid med den amerikanske
samtidskunstneren Matthew Barney.

Britta Marakatt-Labba, Historja, 2007, broderi, detalj.
FOTO: KORO

Samiske kunstnere til Documenta
Åtte samiske kunstnere skal delta på Documenta 14, South as a State of
Mind, som arrangeres i Athen og Kassel fra 08.04. til 17.09.2017. Verdens
mest prestisjefylte kunstutstilling arrangeres kun hvert femte år. At så
mange kunstnere er invitert fra Norge er helt ekstraordinært og setter
samisk kunst på dagsorden i et omfang som aldri tidligere har vært gjort.
Fra Sverige skal blant annet tekstilkunstneren Britta Marakatt-Labba
stille ut sitt 24 meter lange broderte mesterverk Historja (2007) laget
som utsmykking til Universitetet i Tromsø. I tillegg deltar Synnøve Persen
og Hans Ragnar Mathisen, som med Marakatt-Labba startet Samisk
Kunstnergruppe i Maze og fornyet samisk kunst på 1970-tallet. Kunst
av de to kunstnere John Savio og Iver Jåks. Den yngre generasjonen er
representert ved Joar Nango og Máret Anne Sára, sistnevnte med Pile
O’Sápmi, en installasjon av reinsdyrskaller. Arkitekt og kunstner Joar
Nango skal bygge en mobil scene for statsløse kvinner. Programmet
er kuratert av OCA – Office for Contemporary Art Norway i samarbeid
med Documenta 14 og Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for
samtidskunst og Sametinget i Norge.

Artica Svalbard åpner i mars
I mars åpner H.M. Dronning Sonja kunstnerverkstedet til Artica
Svalbard som blir en ny arena for nasjonale internasjonale kunstnere
og forfattere på Svalbard. Kunstnerverkstedet etableres i Statsbyggs
lagerlokale ved siden av brannstasjonen i Sjøområdet. Et stort fellesareal
skal inneholde to grafiske presser, kjøkken, og i tillegg lages to atelier
med arbeidsbenker og store vindusflater med utsikt mot havet og
Hiorthfjellet. Statsbygg skal også bygge residensboliger til de besøkende
kunstnerne. Audhild Dahlstrøm fra Lofoten er ansatt i 40 prosent stilling
som daglig leder for stiftelsen som skal drive kunstnerverkstedet og Artist
in Residency programmet, opprettet av Kulturdepartementet, Fritt Ord
og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 NordNorge i fjor. Sammen med
Sparebankstiftelsen DNB bidrar de med tre millioner kroner hver over tre
år, mens Kulturdepartementet har satt av 2,5 millioner kroner til drift og
administrasjon i 2017.
Den aller første kunstneren kommer i mars. Kunstnerne skal bruke
tiden på Svalbard til å jobbe med sin kunstneriske praksis. Det betyr
at det ikke alltid vil resultere i utstillinger, men publikasjoner, samtaler,
workshops og seminar. Nordnorsk Kunstmuseum, Norsk PEN, Office for
Contemporary Art Norway og Queen Sonja Print Award skal nominere
kunstnere innenfor hvert sitt felt.
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HANNE GRIEG HERMANSEN, «SOLEN I GRANSKOVEN»
VADSØ KUNSTFORENING, 24. MARS–9. APRIL 2017
✎ Monica Milch Gebhardt ▶ Leder
Hanne Grieg Hermansen

▶

Vadsø Kunstforening

fra venstre
Valdemar Schønheyder Møller,
Solnedgang. Fontainebleau, 1907.
Olje på lerret.
Hanne Grieg Hermansen,
Solnedgang ved Lutvann, 2016.
Blyant på papir montert på aluminium,
120 cm x 80 cm.

Solens blendende effekt
I utstillingen Solen i granskoven løfter Hanne Grieg Hermansens frem en
relativt ukjent dansk maler – Valdemar Schønheyder Møller (1864–1905).
Kun de færreste kjenner til kunstneren, men Møller har bidratt betydelig
til den danske symbolismen i form av en rekke usedvanlige fotografier
og landskapsmalerier av sollys og skog.
Den danske kunstneren fikk tilnavnet «le peinte de soleil» fordi han hele
tiden malte solen og eksperimenter med lys. Rundt 1900 oppholdt Møller
sig i Paris og malte en forunderlig serie skogsmotiver omkring Fontainebleau.
I disse motivene er trærne skildret i motlys med den lysende solskiven
og blendende lysstråler trengende mellom greinene. Maleriene er utført
detaljert, med små, intense strøk, som om det var av største nødvendighet
å skildre den nøyaktige opplevelsen av lyset som fyller sansene.
Glemt berømmelse
Hanne Grieg Hermansen så et av disse oljemaleriene ved en
tilfeldighet våren 2014. I kunstsamlingen Museum Ovartaci på Århus
Universitetshospital, der maleriet Solen i granskoven (1895) viser et
stemningsmettet landskap hvor lyset fra en lav sol filtreres gjennom et
skogholt. Valdemar Schønheyder Møller ble født i Århus i 1865. Etter å ha
studert ett år ved akademiet i København, begynte han på det mer radikale
Kunstnernes Frie Studieskoler. Han ble undervist av P.S. Krøyer og var for en
periode del av Skagenmalerne, før han flyttet videre til Paris. Møller var en
kunstner som ble lagt merke til i sin samtid. Men akkurat når hans karriere
begynner å ta av blir han lagt inn ved Sindsygehospitalet i Århus i 1900.
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Møller hadde en bipolar diagnose og døde fem år senere bare 40 år gammel.
Hans berømmelse ble glemt, og kunstverkene spredt for alle vinder.
Fontainebleau
I utstillingen hos Vadsø Kunstforening går Hanne Grieg Hermansen i dialog
med Møllers kunstnerskap. Særlig har hun interessert seg for Møllers
interesse for solen som motiv. Gjennom sine blyanttegninger forsøker
hun å videreføre Mølles fenomenologiske prosjekt; å gjengi solen slik den
framstår for betrakteren. Å tegne fornemmelsen av solens blendende
effekt, fargespill og refleksjoner. For å komme så tett som mulig på den
avdøde kunstneren, reiste Grieg Hermansen til Fontainebleau i Frankrike.
Det var der Møller malte størsteparten av sine solmotiver. I Fontainebleau
knipset Grieg Hermansen hundrevis av bilder av sol som trenger gjennom
skog. Ett av disse endte som utgangspunkt for tegningen Soloppgang ved
Fontainebleau. De andre blyanttegningene i utstillingen, som Solnedgang ved
Lutvann og Solnedgang ved Fagerholt, er derimot basert på fotografier tatt i
Oslomarka. Grieg Hermansen har også laget en serie fargetegninger basert
på dokumentasjonsbilder av et utvalg av Valdemar Schønheyder Møller
egne malerier av solmotiver.
Hanne Grieg Hermansen (født 1984) er utdannet fra Kunsthøyskolen
i Oslo (BA) og i Bergen (MA). Solen i granskoven har tidligere blitt vist hos
Kunstnerforbundet i Oslo, Prosjektrom Normanns i Stavanger og stilles
nå ut i Vadsø kunstforening fra 24. mars til 9. april.

IRENE NORDLI, «PORSELENSROMMET»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER, 31. MARS–28. MAI 2017
✎ Torill Haaland ▶ utstillingskoordinator
Galleri Format

▶

Nordnorsk Kunstnersenterb

Irene Nordlie, Porselensrommet, 2016, på Galleri Format.

Et rom fylt med porselen
I utstillingen Porselensrommet sender Irene Nordli oss inn i en verden
som kan oppleves som både generøs, vakker og grotesk. Som en
helhetlig installasjon refererer den til porselenets historie, samtidig
som den tar et slags oppgjør med den samme tradisjonen.
Irene Nordli sine keramiske arbeider består av abstraherte, organiske former
kombinert med tekstiler, stoler, bord og andre møbler og interiørelementer.
De befinner seg på grensen mellom bruksobjekter og skulpturer, og på
grensen mellom figurasjon og abstraksjon. De hinter til, men slipper
samtidig unna, både bruksverdien og skjønnheten som var så viktig
i det tradisjonelle porselenet.
Med tittelen Porselensrommet viser Nordli til et fenomen som oppstod
i de europeiske palassene på 1700-tallet. I tilegnede rom ble rikholdige

porselenssamlinger stilt ut som en manifestasjon på samlemani og
fremvisning av egen velstand. I Irene Nordlis versjon får vi gå inn i en
slags forvrengt versjon av disse interiørene, bak fasaden til de overdådige
1700-tallssamlingene, og der vår egen tids kunstige kroppsidealer og
kontrollbehov blir satt på prøve.
Irene Nordli (født 1967, Lørenskog) bor og arbeider i Oslo og har
sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har en lang rekke
separatutstillinger bak seg, og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger
i inn og utland. Nordlis arbeider befinner seg blant annet i samlinger som
Kunstindustrimuseet i Oslo og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
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ARENAUTVIKLING FOR VISUELL KUNST I NORDLAND
✎

Marianne Bjørnmyr

▶

Prosjektleder

▶

ARENAUTVIKLING FOR VISUELL KUNST I NORDLAND

Gruppearbeid og workshop i kreativ problemløsning
i Litteratursalen til Stormen bibliotek.

Nye endringsmodeller i utvikling
I det nye kompetanseprogrammet til Se Kunst i Nord-Norge er
prosjekt- og prosessledelse, arrangørkompetanse og formidling
hovedelementene. I programmet får deltakerne lære utviklings
strategier for galleridrift, utstillingsproduksjon og publikumsutvikling.
Målet er å oppnå mer bærekraftige infrastrukturer. Noe som skal legge
til rette for lokalt baserte kunstproduksjoner og dermed gi oppdrag til
flere kunstnere. På sikt vil det kunne skape nye kulturarbeidsplasser.
Se Kunst i Nord-Norge er nå kommet godt i gang med en pilot for et
nytt utviklingsprosjekt «Arenautvikling for visuell kunst i Nordland:
Kompetansebygging for lokale kunstarenaer». Prosjektet er finansiert av
DA-midler fra Nordland fylkeskommune og Kulturnæringstiftelsen SNN
med totalt kr 1 650 000 i tilskudd.
Fra fem utvalgte kunstarenaer i Nordland skal 26 deltakere nå
gjennomføre et ett års pilotprogram. Både frivillige- og offentlige aktører
skal gjøre et utviklingsarbeid for sine respektive virksomheter. Disse er Bodø
Kunstforening, Stormen bibliotek/kulturavdelingen i Bodø kommune, Rana
Kunstforening/Rana museum, Sortland Kunstforening/Kulturfabrikken og
Alstahaug Kunstforening/Kulturbadet. Kommunenes deltakelse, og et arbeid
for politisk forankring i den enkelte kommune er et sentralt kriterie som er
satt for måloppnåelsen.
Kompetanseprogrammet gir praktisk og teoretisk grunnlag for
en produsentpraksis som igjen skal bidra til å skape god kunstopplevelse
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for publikum. De fem pilotarenaene er godt i gang med arbeid med egne
prosjekter, hvor det jobbes med nye strategier, intern organisering, kunstog driftsplaner, samt egne kunstproduksjoner. Det arbeidet som er gjort
i pilotarenaene så langt viser at det er nye endringsmodeller i utvikling,
med fokus på innovasjon og nytenkning i det lokale arrangørog formidlingsarbeidet.
– Profesjonalisering og nye driftsformer ved formidlingsinstitusjonene
kan gi flere arbeidsplasser, både flere kunstnere og ansatte, forklarer
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge (SKINN).
– Et sentralt begrep i prosjektet er bærekraft. Frivillig arbeid innen
kunstformidling har vært svært viktig i Nord-Norge. Men det er nå på tide
å diskutere hvordan vi kan utvikle andre og mer stabile driftsformer.
Dette vil være en del av prosessen i prosjektet, sier Vikjord.
Kompetanseprogrammet «Arenautvikling for visuell kunst i
Nordland» er en oppfølging av resultatene fra kartleggingen gjennomført
i arrangørnettverket til SKINN. Gjennomført program skal legges
til grunn for videre arbeid med utvikling av kunstarenaene i NordNorge. Utviklingskompetanse AS og Nasjonalmuseet er eksterne
samarbeidspartnere i prosjektet.
I neste utgave av SeKunstMagasin presenterer vi en nærmere innsikt
i utviklingsprogrammet gjennom intervjuer med pilotene.

SE KUNST I NORD-NORGE
FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE
SCANDIC GRAND TROMSØ,
31. MARS–02. APRIL 2017

THERE
IS NO
15.2–16.4
SÁMI
DÁIDDAMUSEA

Årets fagseminar omhandler utvikling av
lokale kunstarenaer. Foredragsholdere vil
på hver sitt område bidra med inspirasjon
og drahjelp i utviklingsarbeidet.
FOREDRAGsholdere
Per Gunnar Eeg-Tverbakk ➊
«Kunstpublikum i endring – muligheter, grep,
roller og oppfatninger». Avslutningsvis dialog
og erfaringsutveksling.
Unni Krogh ➋
«SKINN 1976–2016. Førti år som kunstformidler
i Nord-Norge».
Knut Blomstrøm ➌
«Trafo Kunsthall 2006–2017. Syv år med dugnad,
fire år med profesjonell drift».
Maria Veie Sandvik ➍
«Kunstforeningssuksess på 1–2–3. En effektiv
innføring i konseptutvikling, kunstnersamarbeid,
markedsføring og montering».
Se fullstendig program
og påmelding på vår webside:
www.sekunst.no
eller ta kontakt på
telefon: 75 50 66 20 eller
e-post: post@sekunst.no

Sámi
Dáiddamusea×
Sámi Dáiddamusea is a museum performance by
RiddoDuottarMuseat and Nordnorsk Kunstmuseum

Sjøgata 1 – Tromsø – Romssa
sdmx.no
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø

den 71. nordnorske kunstutstilling 2017

Bodø kunstforening
14. januar – 12. februar
Svolvær kunstforening
3. mars – 26. mars
Harstad kunstforening
7. april – 23. april
Narvik kunstforening
5. mai – 21. mai
Mosjøen kunstforening
2. juni - 18. juni
Vega bygdemuseum
14. juli – 23. juli
Adde Zetterquist kunstgalleri 4. august – 13. august
Tromsø kunstforening
1. september – 17. september.
Alta kunstforening
6. oktober – 22. oktober
Vadsø kunstforening
17. november – 3. desember

Marsil Andelov Al-Mahamid I Sigrid Bjørbæk I Marianne Bjørnmyr I Grethe Einarsen I Marit Gade
Jon Harald Glomsås I Ellen Grieg I Sylvia Henriksen I Hanne Grieg Hermansen I Line Hvoslef
Heidi Anett & Lena Katrine I Dan Mariner I Kamilla Sajetz Mathisen I Marianne Moe
Ingun Alette Mæhlum I Ina Otzko I Annelen Røe I Marianne Darlén Solhaugstrand I Inger Emilie Solheim
Elisabet Alsos Strand I Scott Thoe I Vebjørg Hagene Thoe I Vemund Thoe I Ina Marie Winther Åshaug
Den Nordnorske Kunstutstilling er finansiert av:
Nordnorsken 2017 turneres med
fraktstøtte fra Norske Kunstforening.

Superb Design

Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

