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Infrastruktur for formidling
I april samlet Se Kunst i Nord-Norge formidlingsmiljøet i vår langstrakte
landsdelen til årsmøte og fagseminar i Kulturfabrikken på Sortland. Fag
seminaret og åpningen av en ny utstillingsturné, Avtrykk, bidro til at vi
satt i førersetet for å utprøve en ny perle av et kulturhus og dets mange
ulike arenaer og fasiliteter. Kulturfabrikkens offisielle åpning er ikke før
14. oktober, så prøvekjøringen var til gagn for mange.
Å drive lokal kunstformidling er en utfordring i vår region med spredt
befolkning og lavt befolkningsgrunnlag. Når lokalet står der, hva da med
økonomi og drift? Hvem finansierer, hvem kan drifte og hvem kan bistå
med faglig innhold og formidling til publikum?
SKINN har etter 40 år opparbeidet en solid erfaring og spisskompetanse
for turné og kunstformidling lokalt. Interessen for å ta del i vår erfaring og
knytte kontakter gjennom vårt nettverk har ført til at vårt medlemsnettverk
har fordoblet seg de siste tre årene – med flere museer og profesjonelle
gallerier. Derfor er det svært vanskelig å forstå at holdningen til lokal
kunstformidling fortsatt har endret seg lite hos kulturpolitikere. Spesielt
med hensyn til å prioritere bevilgninger til dette formidlingsfeltet.
Vi har de to siste årene fått politiske meldinger for satsning på kunstfeltet både nasjonalt og regionalt, Visuell strategi for kunstformidling i
Nord-Norge og St. meld. 23. for visuell kunst. Her understrekes det et
spesielt behov for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge, prioritert som
tiltak. Rollen til Se Kunst i Nord-Norge er godt forankret i begge disse to
politiske dokumentene.
I Den Nordnorske kulturavtalen ved Nordland, Troms og Finnmarks
fylkeskommuner som ble reforhandlet i 2013 er vårt landsdelsoppdrag
formalisert med ansvar for utvikling av turnéapparatet og kompetanse
utvikling i visningssteder.

Problemet er at nedfelt satsning ikke følges opp med økte bevilgninger.
Årsmøtet har i år derfor i en uttalelse til nasjonale og regionale kultur
politikere uttrykk sin bekymring for kapasiteten i Se Kunst i Nord-Norge, som
er deres nettverksmotor for turné og formidlingskompetanse. Det offentlige
driftstilskuddet er ikke dimensjonert tilstrekkelig for bærekraft i drift i
forhold til formidlingsoppgavene. Fordelingsnøkkel mellom stat og fylker
75–25%, er over tid forrykket og har medført at den statlige andelen har et
stort etterslep.
Hovedstøtten til Se Kunst i Nord-Norge ble i 2011 flyttet fra Kultur
departementet til Kulturrådet ved post 74. Samtidig frøs departementet
rammen i denne posten i tre år. Dette har fått uheldig utfall for vår
organisasjon, fordi tilskuddet verken har økt i takt med aktivitetsnivået eller
økning av medlemstallet. Kombinasjonen med et definert samfunnsoppdrag
og plassering på post 74 er et dilemma, fordi Kulturrådets retningslinjer er
utelukkende faglig vurdering i et kortsiktig perspektiv.
Kjernedriften i organisasjonen Se Kunst i Nord-Norge er langsiktig og
avhengig av å sikre og videreutvikle spisskompetansen og formidlings
oppgavene på permanent basis! Det er derfor et spørsmål om hvilken post
på statsbudsjettet vi skal hører hjemme i?
Årsmøtet ber om en politisk behandling av innspillene!
Målsetningen er å utvikle Se Kunst i Nord-Norge til å bli bærekraftig for
å få ut mer kunst av høy kvalitet til publikum i alle tre fylkene!
25. mai 2014

Eva Skotnes Vikjord
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se kunst i nord-norge
postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
kontoradresse: Storgata 13/15, Mediegården, 2. etasje, 8006 Bodø
tlf.: 75 50 66 20
faks: 75 50 66 25
e-post: post@sekunst.no
web: www.sekunst.no
styret
finnmark fylke: Trine Noodt, styreleder
tlf.: 40 72 91 88 ◆ trine.noodt@gmail.com
nordland fylke: Harold Hansen, styremedlem
tlf.: 93 83 64 07 ◆ haroldh@online.no
troms fylke: Arild D. Moe
tlf.: 90 89 70 77 ◆ arildag@online.no

www.gallerinettverk.no
Ressursbase for utstillingsarenaer i Nordland, Troms og Finnmark.
Informasjon for produsenter og kunstnere.
Guide for publikum over steder kunst best kan oppleves i Nord-Norge.

HVA SKJER?
JUNI—SEPTEMBER 2014

UTSTILLINGSGUIDE

Tom S. Kosmo, The Exhibit, Bodø kunstforening.
Foto: Tom S. Kosmo

Speak Through Art
Ai Weiwei, KjARTan Slettemark,
Gilbert & George, Shirin Neshat m.fl.
23.05.2014–29.03.2015: Kaviarfabrikken
What’s life anyway?
Jenny and Antti Wihuri Stiftelses samling
13.06.–10.08.: Tromsø Kunstforening
Rå kunst – Outsider Art/Art Brut
Ny utstilling fra Trastad Samlinger.
Turné 2014–2015 i regi av SKINN.
20.09–18.10.: Galleri Nord-Nor
Objects/Pursuits/Aspirations – Åsil Bøthun
13.06.–10.08.: Nordnorsk Kunstnersenter
Soundscape Røst – Elin Øyen Vister
13.06.–17.08.: Nordnorsk Kunstnersenter
Top of the World
Monica Edmondson, Lindsay Seers, Outi Pieski,
Roger Mullin, Linda Persson
14.06.–20.07.: Samisk senter for samtidskunst
Visjon og revolusjon – Peder Balke
Polygon Window – Thomas Falstad
14.06.–12.10.: Nordnorsk Kunstmuseum
Du skal ikke ha andre guder enn meg –
Trygve Luktvasslimo/Fredrik Strid/
Elisabet Alsos Strand/Randi Strand
19.06.–17.08.: Petter Dass-museet,
Alstahaug-tunet

Tori Wrånes, Opposite.Nasjonalmuseets vandreutstilling
Lyden av kunst, turné i regi av SKINN.
Foto: Emil Andersson

Jeg Er – Johanne Seines Svendsen
20.06.–17.08.: Svolvær Kunstforening/
Vågan kunstsenter
Paradise Reclaimed – Festspillene 50 år!
Ditte Ejlerskov, Johan Furåker, Toril Johannessen,
Olav Christopher Jenssen, Pipilotti Rist
21.06.–08.08.: Galleri Nord-Norge, Harstad
12 Falsa Ark – Grunnlovsutstilling
Produsert av NNKS og turné i regi av SKINN.
05.–31.07.: Kulturfabrikken Sortland
Terra Incognito – Synnøve Persen
Riddu Riđđu festivála
09.07.–26.09.: Senter for nordlig folk
Den 68. Nordnorske Kunstutstilling
11.07.–27.08.: Vegadagene
15.–31.08.: Rana Museum
06.–21.09.: Mosjøen kunstforening/
Vefsn museum
Northern Beauty –
Barents Visual Arts 1970/1980
Nordiske og russiske kunstnere
fra Kemi Art Museum
01.–24.08.: Samisk Senter for Samtidskunst
Eva Harr/Tom S. Kosmo
02.08.–14.09.: Bodø Kunstforening

Tromsø Kunstforening, What’s life anyway.
Foto: Arto Liiti/Rovaniemen taidemuseo

Hollow Earth –
Emilija Skarnulyte og Tanya Busse
Del av kunstprosjektet Avtrykk – Arenaoppdrag,
kunstscenen Nord-Norge, produsert av SKINN.
23.–31.08.: Narvik Kunstforening/Galleri Ofoten
06.–21.09.: Mileperlen
Jeg flytter ut – Geir Backe Altern
Del av kunstprosjektet Avtrykk – Arenaoppdrag,
kunstscenen Nord-Norge, produsert av SKINN.
21.06.–06.07.: Kjøllefjord Kunstforening
06.09.–05.10.: Kautokeino bygdetun
Den levende erfaring – Margrethe Iren Pettersen
Del av kunstprosjektet Avtrykk – Arenaoppdrag,
kunstscenen Nord-Norge, produsert av SKINN.
06.09.–05.10.: Alstahaug Kunstforening
Skjønnhet og sannhet –
Dialoger mellom samisk kunst og forskning
22.08.–05.10.: Tromsø Kunstforening
YANG FUDONG – Grand Opening of SALT
www.salted.no
29.08.–01.09.: Sandhornøy
Fotografiske selvportretter & skjebnefotografier
06.09.–05.10.: Rana Kunstforening
Lyden av kunst 2014 -2015
06.–14.09.: Galleri Espolin
20.–27.09.: Meløy kommune

Ragna Bley/Ann Iren Buan/Tone B. Størseth
22.08.–21.09.: Nordnorsk Kunstnersenter
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ARENAOPPDRAG, KUNSTSCENEN NORD-NORGE: AVTRYKK
«HOLLOW EARTH», «JEG FLYTTER UT», «DEN LEVENDE ERFARING»
✎ Amalie Marie Selvik ◆ Sekunstmagasin
Øyvind Arvola ◆ Maida Hals ◆ Kjell Ove Storvik

◆

Amalie Marie Selvik

til venstre, øverst
Lydopptak fra samtale og brodering av tromsepalmer. Utført av
Margrethe Pedersen og Inger på Sama aktivitetssenter, som var
så flink til å brodere med avanserte franske knuter.
FOTO: Øyvind Arvola
til venstre, nederst
De broderte humlebladene fikk Margrethe Pedersen utført
med hjelp fra damene på Sama.
FOTO: Øyvind Arvola

Geir Backe Altern og den fargerike badstuen
snekret med gjenbruksplank.
Foto: Maida Hals

Trippel åpning
AVTRYKK er prosjektet som bringer nyskapende samtidskunst ut på den
nordnorske kunstscenen. Fire unge nyutdannede kunstnere har denne
våren fått produsere nye kunstverk i tilknytning til tre utvalgte visnings
steder; ett på Sortland, ett i Harstad og en produksjon i Hammerfest.
Produksjonen av de tre kunstprosjektene foregikk parallelt, og utstillingene
åpnet med kun én uke i mellom den 26. april, 2. og 9. mai.
Grafittgruven på Jennestad
Hollow Earth: Prospecting for Speculative Pleasure er den første utstillingen
som fikk innvie det ferske utstillingsrommet som Sortland kunstforeningen
får disponere i sitt nye kulturhus, Kulturfabrikken. Medlemmene i
kunstforeningen viste et stort engasjement i prosjektet til kunstnerduoen
Emilija Skarnulyte og Tanya Busse. De to kunstnerne har en fascinasjon
for geologi og å utforske såkalte perforerte landskap. Blant annet har de
tidligere undersøkt synlige forandringer i sirkumpolære strøk forårsaket
av aktiv mineralutvinning i Norge, Sverige og på Svalbard. På Sortland fikk
Emilija og Tanya hjelp til å oppdage historien om den nedlagte grafittgruven
på Jennestad. På 1800- og 1900-tallet var det blitt drevet utvinning og
eksport av grafitt her. Det er få spor etter gruvevirksomheten – men to 30
meter dype hull er fremdeles synlig nede i fjæra på Jennestad Handelssted.
I løpet av kunstnernes to uker lange opphold utførte de et dypdykk
i historien, stedet og arkivet med de museale gjenstandene. Utstillingen
Hollow Earth er et resultat av dere egen eventyrlyst og feltarbeid. Det å selv
kunne oppdage og grave, bygge sålder – trekasser med netting –
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Mose på en pidestall. Mosedotten fant kunstneren på taket
(rett utenfor kunstforeningen).
FOTO: Øyvind Arvola

for å sålde (sile) frem hauger av glitrende grafittmalm i ulike størrelse.
Video, lydopptak og et fotografi av et fremmed og eksotisk grottelandskap,
er alt vevd inn i en historie om en oppdagelsesferd trykket i avisen kunstn
erne har laget til utstillingen. Men grafittutvinningen på Jennestad er et
brennende aktuelt tema den dag i dag, når Sortland kommune vurderer
å la Norwegian Graphite få gjenoppta virksomheten.
Stedspesifikt snekkeri
Når Geir Backe Altern bedriver det han kaller «stedspesifikt snekkeri»,
handler det alltid om å ta utgangspunkt i plassen der det bygges og
materialene han finner på stedet. Således blir både stedets- og material
enes egenskaper med på å bestemme hva kunstneren ender opp med
å bygge. I dette tilfellet en badstu i trærne og en skatebane utenfor
Energihuset i Hammerfest.
I sitt Arena-prosjekt, Jeg flytter ut, ønsket Geir Backe Altern å skape
en ny plass i det offentlige rommet, istedenfor å bygge noe innendørs.
Hammerfest kunstforening hjalp ham derfor med å få tillatelse til å bruke
et nærliggende uterom.
Kunstneren har siden barn alltid vært glad i å snekre; alt fra fuglekasser,
trehytter, sverd, gjerde, til hønsehus og hyller. Jeg flytter ut, har et tematisk
fokus på gjenbruk, begrensninger, muligheter, arkitektur og natur. I mot
setning til å planlegge og tegne på forhånd, som gjerne fører til å måtte
sage i nye materialer, liker Geir å gjenbruke ulike materialer. Da oppstår
en helt særegen stil, man oppnår å arbeide med en slags fargepalett, mener
kunstneren – og da får konstruksjonene en malerisk og skulpturell kvalitet.

Rundt 50 stykker overvar
utstillingsåpningen til Margrethe
Pettersen, og det ble holdt
kunstnersamtale for første gang
på lenge i Harstad kunstforening.
Foto: Øyvind Arvola

Emilija Skarnlyte og Tanya Busse.
Foto: Amalie Marie Selvik

Hvordan formidle en utstilling for skoleelever samt et
voksent publikum, som i stor grad fremstår som
et gåtefullt puslespill? Formidlingseminaret i
Sortland samlet regionens kunstformidlerne
til å utvikle et godt pedagogisk opplegg
rundt Hollow Earth II, ledet av Pia Lidvall.
Foto: Amalie Marie Selvik

Bunker med kunstnernes egenproduserte avis til Hollow Earth.
Foto: Kjell Ove Storvik

Hvert kunstverk i Hollow Earth
II utgjør en ledetråd til et større
sammensatt bilde. Her forteller
Emilija om fotografiet fra Brasil.
Foto: Amalie Marie Selvik

Resultatet blir en blanding av funksjonalitet og noe reint estetisk
og skulpturelt.
Geir hadde ti dager på seg til å snekre. Materialer som vinduer,
plank og annet brukt trevirke hentet kunstneren blant annet på fyllinga
i Hammerfest. Alt sammen er laget som et byggesett, og kan demonteres, pakkes og lett settes sammen igjen på de andre visningsstedene
på turneen.
Den levende erfaring
I likhet med de tre andre kunstnerne i Avtrykk-prosjektet, har Margrethe
Pettersen også en prosessorientert arbeidsmåte– hvor veien ofte intuitivt
blir til mens hun går.
Hun fikk tildelt Harstad Kunstforening for å realisere sitt kunstprosjekt.
Og for å komme i kontakt med folk i nærområdet til kunstforeningen, og
forhåpentligvis fange noen lokale historier, tilbragte kunstneren like godt
noen dager på Sama kafe- og aktivitetssenter.
Med seg hadde hun broderiutstyr og en lydopptaker. Sammen med kvinner
og menn i ulike aldre fikk kunstneren både hjelp til å brodere bilder og gjort
lydopptak som ble til en del av den ferdige utstillingen i Harstad Kunstforening.
Pettersen arbeider på ulike måter med fortellinger gjennom planter
og vekster, og er opptatt av historieskrivning og definisjonsmakt. For
hvem er det egentlig som definerer hva som får vokse, gro og leve videre?
Hva er egentlig ugress? I tillegg til sin kunstutdanning har hun et fagbrev
som blomsterdekoratør, studert miljøfilosofi og er delaktig i et tverrfaglig
økologisk kunstnerresidens på Røst ytterst i Lofoten.

Den levende erfaring er en utstilling som tar opp temaer rundt økologi,
tid, kroppslig erfaring, tradisjon versus teknologi og hvordan vi kan tenke
nye sammenhenger med «den levende erfaring» friskt i minne. Kunstneren
har dukket ned i tradisjonens bruk av medisinplanter og nyttevekster i
Nord- Norge. Hun stiller spørsmål om hvilken verdi gammel kunnskap og
selvlærte løsninger har i dagens samfunn.
Kunnskap og kompetanse
Ideen bak storprosjektet Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge:
Avtrykk, er å bidra til økt kunnskap og kompetanse om samtidskunst
og prosessorientert kunstproduksjon hos både store og små gallerier og
kunstforeninger, samt legge til rette for kritisk vurdering og debatt. Som
et ledd i kompetanseutvikling for produksjon på visningsstedene, fikk
kunstforeningene på hvert sted samarbeide tett med kunstnerne under
deres to til tre uker lange opphold og arbeid med å skape kunstverk til
sine utstillinger.
Utstillingene Hollow Earth II, Den levende erfaring og Jeg flytter ut skal ut
på tre turnéløp med totalt 15 turnéstopp i Nordland, Troms og Finnmark.
Avslutningsvis samles de tre kunstprosjektene i Svolvær i en Grand Finale,
våren 2015.
Se Kunst i Nord-Norge har utviklet prosjektet i dialog med Kunst
akademiet i Tromsø. Prosjektet er finansiert gjennom Norsk kulturråd,
Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, Nordland fylkeskommune,
Sametinget, samt Sortland og Hammerfest kommuner.
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INTERVJU
MICHELE RENEE WIDERØE,
NORDNORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER
✎ Hilde Sørstrøm ◆ Kunsthistoriker Og Frilans Kunstskribent
Kristina Schröder ◆ Hilde Sørstrøm

Michele Renee Widerøe står i spissen for etablering
av et Nordnorsk design- og arkitektursenter.
Foto: Hilde Sørstrøm

Snart på
verdenskartet med
design og arkitektur
Nord-Norge mangler et synlig miljø innen design og arkitektur.
Det akter Michele Renee Widerøe å gjøre noe med. For ett år siden
sa hun opp jobben for å satse alt på etablering av et nordnorsk
design- og arkitektursenter.
Under markeringen av Arkitekturens år i 2011 var Michele Renee Widerøe
med å arrangere arkitekturvandring i Tromsø. Her fikk publikum blant
annet innblikk i hva en strandpromenade kan bety for byen. Til tross for
at vandringen fant sted på en kald februarkveld, møtte hele 400 deltakere
opp. Med så mange oppmøtte forstod Widerøe at det var både behov og
interesse for et design- og arkitektursenter. Og i 2012 begynte arbeidet med
å etablere NODA (Nordnorsk design- og arkitektursenter).
Vil skape nysgjerrighet og bevissthet
– Hovedmålet med NODA er å styrke regionen innenfor feltene design og
arkitektur gjennom ulike kanaler som utstillinger, seminarer og workshops.
NODA skal også bidra til å styrke båndene til fagdisiplinene seg imellom,
samt ut mot publikum, forteller initiativtaker og prosjektleder Widerøe. Den
typen arrangementer som ble avholdt i forbindelse med Arkitekturens år er
viktige, mener Widerøe.
– Jeg tror det er viktig fordi de i stor grad er med på å bygge ned
barrierer og myter om hva design og arkitektur kan være. – Mange ser
på design som fancy og dyre produkter og på arkitekter som arrogante
snobber. Gjennom diverse aktiviteter mener Widerøe at NODA kan bidra
til en holdningsendring ved å skape økende nysgjerrighet og bevissthet
om fagene.
Har oppnådd mye allerede
Ved hjelp av midler fra Introfondet ved Tromsø Kommune ble det
gjennomført tre aktiviteter for å kartlegge behov, samt vise hva NODA
kan få til i fremtiden, hvis det blir etablert. En av disse aktivitetene var
utstillingen Små Spor som rettet fokus på nordnorske arkitekturprosjekter.
Utstillingen ble en suksess og vandret både til Havanna og til flere steder
i Nord-Norge. I tillegg ble det avholdt to skoleworkshops, henholdsvis et
designworkshop og en arkitekturworkshop, under UKM (Ungdommens
kulturmønstring) i Tromsø. Også skoleworkshopene ble en suksess og
Tromsø Kommune har nå bestemt at arkitektur og design skal inkluderes
i UKM hvert år.
– NODA skal bidra med designkompetanse i gjennomføringen av
dette, forteller Widerøe stolt.
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NODA har også mottatt støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre research
i etableringsfasen. I tillegg har også sponsorer, samt Tromsø Kommune
og Tromsø Fylkeskommune bidratt med midler til gjennomføring av
aktiviteter. Foredragsserien Påfyll, hvor ideen er at NODA skal bidra med
å spre kunnskap og interesse for design- og arkitekturfagene gjennom
inspirerende foredragsholdere, er en slik aktivitet. Så langt har alle Påfyllforedragene vært avholdt i Tromsø men allerede i juni i år vil det være
mulig å delta på Påfyll i Hammerfest. Etter det går turen til Vadsø, Mo i
Rana, Bodø og Harstad. Widerøe understreker at det er svært viktig for
NODA at de bidrar med sin kompetanse også utenfor Tromsø. – Vi ønsker
å være en paraplyorganisasjon som omfavner alt innenfor design og
arkitekturformidling i hele landsdelen.
Samarbeider med internasjonalt designmagasin
Men NODA ønsker ikke bare å skape aktivitet i Nord-Norge. – Vi skal ikke
bare tenke innad. Vi skal også tenke utad. Vi skal vise hva vi kan ut i verden,
sier Widerøe. Derfor har NODA invitert det internasjonale designmagasinet
Works That Work til å lage en utgave med fokus på kreative designløsninger
i Nord-Norge.
– Og hvis alt går etter planen kommer det et «Arctic Issue» av Works
That Work til høsten, bekrefter Widerøe.
Mot etablering i 2015
Widerøe understreker at tilbakemeldingene fra publikum har vært veldig
positive. Etter at hun sa opp jobben sin har hun vært kontornomade hos en
rekke bedrifter. Noen av de som har hatt gleden av å ha henne på besøk er
blant annet Byutvikling i Tromsø Kommune, Tank Design, Borealis Arkitekter
og Visit Tromsø. Dette har ført til nye bekjentskaper, nye fremtidsplaner og
nye aktiviteter.
Det som imidlertid er viktigst akkurat nå for Michele Renee Widere, er
å få etablert NODA som organisasjon, og målet er oppstart 01.01.2015. Nylig
ble styringsgruppen satt sammen, samt en faggruppe, hvorav sistnevnte
består av ledere fra Nordske interiørdesignere og møbeldesigneres
landsforening (NIL), Nordske Industridesignere (NID), Grafill, Nord-Norges
landskapsarkitektforening (NLA) og Nord-Norges arkitektforening (NAF),
samt en representant fra Byutvikling i Tromsø Kommune. Sammen skal
de to gruppene bidra med faglig kompetanse og kartlegging av hvordan
NODA skal finansieres. Så nå gjenstår det bare å se om de når målet med
etablering av et Nordnorsk design- og arkitektursenter i 2015.

JOHANNE SEINES SVENDSEN, «JEG ER»
SVOLVÆR KUNSTFORENING — VÅGAN KUNSTSENTER, SVOLVÆR,
20.06.—17.08.2014
✎ Amalie Marie Selvik ◆ Sekunstmagasin
Johanne Seines Svendsen ◆ Jane Willassen

JEG ER

Johanne Seines Svendsen
Foto: Jane Willassen

Johanne Seines Svendsen, JEG ER, serie 3.

I sommer arrangerer Kunstforeningen i Svolvær en fotoutstilling med
den ettertraktede kunstfotografen Johanne Seines Svendsen. Hun har
spesialisert seg på en 150 år gammel fototeknikk med våtplatenegativer,
og skaper unike portretter gjennom en langsom prosess.

på platen gjennom den tiden det tar å lage bildet. Jeg søker å bryte med
vår tids fremste teknologi, men er på ingen måte interessert i et nostalgisk
uttrykk. For meg er dette et nytt uttrykk i møte mellom gammel og ny tid –
å lage bilder fra vår tid; kontemporære heliografier!

I utstillingen i Vågan Kunstsenter skal Svendsen vise blant annet bilder
fra serien JEG ER, som er et fotoprosjekt om demens hun produserte i
forbindelse med TV-aksjonen høsten 2013. Dette kunstprosjektet ble til
gjennom et nært samarbeid med Sortland demensforening og Lamarktunet Bo- og Behandlingssenter på Sortland.

Det er nesten som magi!
Johanne opplever stor interesse for arbeidene, både hos barn og voksne. De
finner det fascinerende at det går an å lage bilder på denne måten, med en
så «primitiv» kamerateknologi som de gamle, antikke kameraene i tre som
hun jobber med.
– Når jeg jobber med barn gjennom Den kulturelle skolesekken, er det
stor begeistring for denne typen bilder - å gjenoppdage det grunnleggende
fotografiske prinsippet oppleves som litt magi, en tryllekunst, sier Svendsen,
som akkurat nå reiser rundt i Finnmark, i Hammerfest, Alta og Nordkapp
med opplegget «Magiske Solbilder» – hvor elever på mellomtrinnet skaper
fotografiske bilder med lyssensitivt, blått papir som eksponeres for UV-lys.

Utfordrende fotograferingsteknikk
Kollodium våtplate er en historisk fotografisk teknikk som ble introdusert
i 1851. Det er en måte å lage håndlagde fotografier på glass- eller metall
plater, hvorav det ferdige bildet er en glassplate-original (eller metall)
som det kun finnes én av. Bildet fortegner seg i et tynt lag av metallisk
sølv i overflaten av glasset/metallet. Teknikken tar fotografiet tilbake til
mørkerommet og til laboratoriet – og Svendsen blander alle kjemikalier
selv helt fra bunnen av.
Hun lærte teknikken ved en tilfeldighet, da hun i 2009 som en del
av læretiden som fotograf fikk plass ved et atelier i Barcelona som hadde
spesialisert seg i dette. Etter dette bestemte hun seg for at dette var
hennes uttrykk.
– Det er absolutt en teknisk utfordrende fotograferingsteknikk, forteller
Svendsen. Glassplatene må prepareres, fotograferes og fremkalles på stedet
før kjemikaliene begynner å tørke. Prosessen med å fotografere må derfor
gjøres innen en tidsramme på ca. 15 minutter per glass. Medregnet alt
arbeidet med å fremstille bildet; skjære glass og blande kjemikalier, så går
det med cirka én ukes arbeid for å skape ett bilde som jeg så ender opp med
å vise. Da er ikke den kunstneriske prosessen med idé, konsept medregnet.
Til tross for at det er tidkrevende foretrekker Svendsen å jobbe på
denne måten.
– Jeg får skapt bilder som jeg ikke kan få med vår tids teknologi. Med
våtplaten jobber jeg langsommere, manuelt og i konstant dialog med
materialiteten i bildene. To bilder kan aldri bli like, ettersom de er preget
av prosessen de har blitt til gjennom. Du vil alltid finne fingeravtrykk og
andre spor fra prosessen bildene mine. Hvert minste støvkorn blir tatt opp

Portretter
Johanne Seines Svendsen har alltid jobbet med portretter og mennesket
som motiv gjennom ulike fremstillinger. De hun fotograferer viser stor
tålmodighet i arbeidet, og hun lar dem alltid observere fremkallingen. For
å dele opplevelsen, som hun synes er like spennende hver gang både for
fotograf og den som fotograferes.
– Internasjonalt er det nå en bølge, hvor flere interesserer seg for gamle
historiske fotografiske teknikker og for det manuelt fremstilte fotografiet.
Særlig våtplate-teknikken har fått en oppsving. Jeg tror det er en reaksjon på
utbredelsen av det digitale fotografiet, også i Norge, tror jeg. Man ser at det
finnes flere alternativer å uttrykke seg på. Vi er tross alt veldig heldige i vår
tid som kan velge på øverste hylle fra super-perfeksjonert digital teknologi,
til det helt grunnleggende, fysisk fremstilte og kjemikaliebaserte bilder.
Til høsten er Johanne Seines Svendsen festivalutstiller under
Fotografiets Dag ved Preus Museum i Vestfold. Så skal hennes
fotografier om demens «hjem» til Sortland på utstilling hos Lamark-tunet bo- og behandlingssenter, med åpning på den offisielle
Alzheimers-dagen 21. september.

#02

◆

juni 2014

◆

SeKunstMagasin 7

TROMSØ OPEN 2014
✎ Tone Thørring Tingvoll ◆ Kunsthistoriker Og Stipendiat Kunstvitenskap, Uit Norges Arktiske Universitet
Tromsø Open ◆ Kasia Mikolajewska

til venstre
Tromsø Open opplevde 1000 besøkende på ulike arrangementer.
Her holder Inghild Karlsen sin kunstnerpresentasjon.
under
Paneldebatt. (fra venstre) Knut Ljøgodt (Nordnorsk Kunstmuseum),
Nina Wester (Hålogaland Teater), kunstnerne Inghild Karlsen og
Hans Ragnar Mathisen, Kristin Tårnes (Kurant), og Hanna H. Hansen
(Kunstakademiet i Tromsø).

Synlighet på
egne premisser
Årets Tromsø Open demonstrerte et høyt ambisjonsnivå i Tromsøs
profesjonelle kunstliv. I samarbeid med byens scenekunstmiljø inviterte
billedkunstnerne til et program spekket med kunst, kritisk debatt og
dialoger med både publikum og større institusjoner.
Et av høydepunktene var det to dagers seminaret med tittelen
«Constructing the Future». Ideutveksling og innspill til utviklingen av
den lokale kunstscenen var det uttalte målet for diskusjonene, som
ble ledet av initiativtakerne Marita Isobel Solberg og Liv Bangsund
fra Kysten kunsthospital.
Constructing the Future?
Valget av seminartittel var kanskje ikke det beste. Men i en tid der
politiske og økonomiske krefter helst vil føye den kunstneriske praksisen
inn under betegnelsene kulturbasert næring og entrepenørskap, ble en
første assosiasjon til denne retorikken raskt gjort til skamme. Seminarets
hovedtema viste seg å være kunstens behov og muligheter til å sette egne
premisser, både for samarbeid og ved synliggjøring av egen kompetanse.
At samfunnets og kunstens utvikling hører sammen ble tydelig i flere
interessante innlegg. Inghild Karlsen reiste til Bergen som 16-åring fordi det
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ikke var mulig å utdanne seg som kunstner i nord. På Vestlandets kunst
akademi førte en innovativ undervisning henne å eksperimentere seg frem
til den materialbruken og de teknikkene som kom til å etablere henne som
kunstner. Fokuset på kunstens egne muligheter brakte Bergensmiljøet
ut av ideen om periferi, og Karlsen trakk paralleller til den energien og de
mulighetene som nordområdene representerer i dag. Noe kunsthistoriker
og førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø, Hanna H. Hansen,
kunne istemme ved sin kommentar at studentene ikke søker seg til Tromsø
med håp om lavere inntakskrav. Det de ønsker er å være en del av det som
på kort tid har blitt et internasjonalt møtested for kritisk og kunstnerisk
utvikling – ikke minst via urfolks- og miljøperspektivene.
Ingen ferie og lavest inntekt
I Nordland skjer en like ambisiøs arenautvikling. Innlegget til kunstkonsulent
Kristoffer Dolmen, Nordland fylkeskommune, gav oversikt over et imponer
ende satsningsnivå, med tilveksten av nye profesjonelle visningssteder og
Artist in Residency-programmer.
All vitalitet og optimisme til tross. Det eksisterer høyst ulike erfaringer
av kunstens og kunstnerens muligheter i dag. Erfarne kunstnere som Marit
Landsend påpekte at betingelsene for de utøvende kunstnerne ikke alltid

Tilsammen 50 lokale kunstnere deltok
med utstillinger og åpnet opp sine atelier
til publikum, slik som (fra høyre til venstre)
Charlotte Nilsen, Jenny Marie Johnsen, Hans
Ragnar Mathisen og fotograf Arvid Sveen i
Troms fylkeskultursenter «Kysten».

endres til det bedre. Et eksempel er bortfallet av kunstnerrepresentanter
i juryer, utvalg og innkjøpskomiteer, samt mangel på søkbare salgs- og
visningsrom; «På 1990-tallet var det spennende å være kunstner i Tromsø,
men nå har vi mista innflytelse – og økonomi. Selv om det er vi –
kunstnerne – som har den høyeste kompetansen.» Hans-Ragnar
Mathisens kommentar pekte til problemet med å bli anerkjent lokalt.
En selvsikker direktør for Nordnorsk kunstmuseum var kanskje litt snar
med sin advarsel mot skyttergravskrig her. Det var interessant å høre Knut
Ljøgodt snakke om samarbeid med kunstnere og donasjoner, om behovet
for kritikk av museets utstillinger, om vellykket samarbeid med næringslivet
og etableringen av nye filialer ut fra behovet for å se landsdelen under ett,
også det samiske. Kunstmuseet gjør godt arbeid, men på seminaret ble
det kanskje litt vel mye klapp på egen skulder. For penger gir makt, og her
er man åpenbart i posisjon til å syntetisere ideer i tiden og iverksette store
prosjekter for så å ta æren for det nye selv.
Tromsø-modellen!
Det var takhøyde for denne utvekslingen av erfaringer, for entusiasme,
uenighet og alvor på Bangsundbrygga. Nina Wester manet til en dypere
demokratisk holdning i seminarets kanskje mest demokratiske og

engasjerte innlegg. Etter å ha arbeidet som regissør og dramatiker har
hun nå tatt over roret på Hålogaland Teater med en klar agenda: Mer
makt og tillit til kunstnerisk kompetanse! Teater er ikke kultur, men kunst!
Ingen skal skjemmes over å arbeide med kunst! Punktene på Westers liste
var mange, men entydige: Hvordan kan kunsten få mer definisjonsmakt,
gjøre seg mer betydningsfull for flere og ta tydeligere samfunnsansvar?
Hvordan kan skillet mellom finkultur og folkekultur forhindres, kunsten og
dens samfunnsbetydning synliggjøres og løftes frem? Hvordan samarbeide
på tvers av sjangere, arenaer og med næringslivet, og sist men ikke minst,
styrke kunstneres selvbilde?
Teatersjefens oppfordring om å komme på banen, etablere tenke
tanker og «ploge i lag» ble godt mottatt av så vel kunstnere som kuratorer,
kunsthistorikere og studenter. Behovet for synlighet via kunstkritikk er
stort. Men med skryt til nordnorske kunstmiljøer, nytenkende festivaler
og fylkeskommuner, ble betydningen av å tenke enda større, bredere og
sammen også poengtert som en måte å demme opp for en dalende politisk
forståelse for både scene- og billedkunstfeltets potensialer.
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KUNSTKRITIKK
DEN 68. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING
✎ Hanne Hammer Stien ◆ Kunsthistoriker Og Kritiker
Per Kristian Nygård ◆ Nordnorsk Kunstnersenter
Lisbeth Skranes, Domkoret synger ut mot
forurensingen av kysten....
Foto: NNKS

Margrethe Pettersen, Stueplantehistorier.
Foto: Per Kristian Nygård

Oversiktsbilde av utstillingen.
Foto: Per Kristian Nygård

Kommet for å bli
Som en av de eldste eksisterende landsdelsutstillingene i Norge er
Den Nordnorske Kunstutstilling for en institusjon å regne. Til tross for
at utstillingen i en periode så ut til å ha utspilt sin rolle opplever jeg at
Nordnorsken, uten egentlig å fremstå mer interessant eller nyskapende
enn tidligere, er kommet for å bli.
Mens produsentene av utstillingen, Bodø Kunstforening, i en periode prøvde
ut ulike kuratoriske modeller for utstillingen, er årets Nordnorsken kuratert
på tradisjonelt vis. En jury bestående av kunstnerne Kristin Tårnes og Kjetil
Berge fra Nordnorske Bildende kunstnere og Ingeborg Kvame og Line Anda
Dalmar fra Bildende kunstneres forening Rogaland har gjort et utvalg på
grunnlag av innsendte arbeider. Av de til sammen 349 verkene, laget av 143
kunstnere, er det kun 22 arbeider som har kommet gjennom nåløyet og det
er disse som utgjør utstillingen.
Levende kunstscene i Nord-Norge
Gledelig er det at mange yngre kunstnerne og kunststudenter deltar på
årets Nordnorsken, som arrangeres for 68. året på rad. Dette vitner om
at det er mulig å snakke om en levende og voksende kunstscene i NordNorge. Fordi det samtidig gis plass til autodidakte debutanter side om
side med etablerte kunstnere fremstår utstillingen som svært brokete.
Kunstverkenes springende kvalitet oppleves som kritikkverdig. Men det
er kanskje nettopp denne bredden som gjør Nordnorsken til en gjenganger
på de mindre visningsstedene i landsdelen. Det kan også se ut som om
Bodø Kunstforening har landet på et utstillingsformat som i hovedsak
ikke etterstreber bekreftelse på den større samtidskunstscenen, men
som vektlegger utstillingens pedagogisk og kunstpolitiske funksjon internt
i Nord-Norge.
Årets Nordnorsken består hovedsakelig av todimensjonale bilder som
henger på vegg. Med tanke på de mange frivillig baserte visningsrommene
som utstillingen besøker, er dette nok et klokt valg – all den tid
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multimediale verk krever mer spesialkunnskap, både når det gjelder
montering, visning og vedlikehold.
Naturromantikk og nostalgi
Nytt av i år er at utstillingsåpningen var lag til Nordnorsk Kunstnersenter
(NNKS) i Svolvær. Allerede i inngangspartiet til utstillingen ble man møtt
som besøkende av debutanten Lisbeth Skranes verk Domkoret synger ut mot
forurensingen av kysten… . Installasjonen er laget av plastkanner og annet
søppel, montert som et relieff på vegg. Den talende tittelen og de gapende
ansiktene som henvender seg til betrakteren, lar det ikke være noen tvil om
at kunstneren har et budskap om å ta vare på naturen – ressursgrunnlaget
i Nord-Norge. På nostalgisk vis er også denne tematikken representert i
Odd Fyhns fotografi av en falleferdig sjark titulert Myndighetene drepte meg.
I teksten som følger utstillingen poengteres det at et overordnet budskap
om å ta vare på naturen og kulturen i nord også er noe som holder årets
Nordnorsken sammen.
Vendingen mot naturen ser ut til å være et uunngåelig spor når det
gjelder samtidskunst som forholder seg til Nord-Norge. Blant annet kom
dette til syne under fjorårets LIAF – Lofoten Internasjonale Kunstfestival.
Selv om formspråket der var et helt annet, klarte heller ikke disse kunst
verkene å overskue det som gjerne fremstår som en endimensjonal,
tilbakeskuende og naturromantisk holdning.
Intime relasjoner
Det er altså ikke den evinnelige tilbakevendingen til naturen og forvalt
ningen av denne som gjør årets Nordnorsken verdt et besøk. Det er i stedet
de kunstverkene som dveler ved menneskenes relasjon til de hjemlige –
og mer private omgivelsene – som utgjør de mest spennende innslagene
ved utstillingen.
Margrethe Pettersens installasjon Stueplantehistorier er et eksempel
på dette. Installasjonen består av tre fotografier av stueplanter med ▶

Aleksander Johan
Andreassen, Stille dag,
stillbilde fra video.
Foto: NNKS

Yamille Calderón Bermúdez, Domestic at large.
foto: Per Kristian Nygård

◀
tilhørende lydspor, avspilt i hodetelefoner. Lydsporene baserer seg på
intervjuer kunstneren har gjort med eierne av de respektive stueplantene,
som på en fortrolig måte forteller om sine relasjoner til plantene. Sam
tidig som beskrivelsene av deres forhold fremstår intime og sterke, er det
også noe truende ved den måten plantene agerer på – deres innvirkning
på våre liv er kanskje større enn det vi tenker over?
I Aleksander Johan Andreassen videoarbeid Stille dag representerer
de hjemlige omgivelsene, her stueinteriøret, derimot noe forutsigbart
og betryggende. Om enn på en passiviserende måte. Kunstneren har
selv en betydelig rolle i videoarbeidet som beskriver hverdagen til en
kvinne vi forstår lider av depresjon. Mens lydsporet gjengir en personlig
telefonsamtale mellom kunstneren og kvinnen, vises hennes daglige
gjøremål i en timelaps – et videoklipp der tiden går raskere enn normal.
Kontrasten mellom kvinnens forsikringer om at hun har det helt greit
og det som fremstår som en svært ensformig og ensom hverdag –
kvinnen sitter store deler av tiden i en lenestol og drikker kaffe – er stor.
Metaforisk sett berører arbeidet her den store følelsen av fremmedhet
og ensomhet overfor verden som angår alle mennesker.

En appell om å løfte blikket
Yamille Calderón Bermúdez vender også blikket mot de hjemlige
omgivelsene i verket Domestic at large – som fikk tildelt årets jurypris.
Fotografiene med motiver, som er hentet fra interiører til herskapelige
eiendommer forlatt av medlemmer av den columbianske mafia, er med
på å løfte utstillingen ut av en nordnorsk og lokal kontekst. Selv om ingen
mennesker kommer til syne i fotografiene blir deres tilstedeværelse i
motivene merkbar gjennom den forlattheten fotografiene synliggjør,
og verket berører en rekke politiske og sosiale problemstillinger som
omhandler identitetspolitikk og forvaltningen av estetikk – globalt så vel
som lokalt. Kanskje kan Bermúdez arbeid til sist bli stående som en appell
til Nordnorsken om å fortsette å løfte blikket?

PEDER BALKE
Visjon og revolusjon
14. juni – 12. oktober
man – fre
lør og søn

10.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Sommer 21. juni – 17. august
alle dager
10.00 – 17.00
Sjøgata 1, Tromsø
www.nnkm.no
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A GATHERING OF THE AR(C)T(IC) TRIBES
SVOLVÆR, 14.—16. FEBRUAR
✎

Per Kristian Nygård

◆

Billedkunstner Og Skribent

Thierry Geoffroy.
Foto: Per Kristian Nygård

Thierry Geoffroy, Too Late.
Foto: Per Kristian Nygård

En arktisk stemme?
Kunstnere har tradisjonelt sett alltid vært en naturlig del av aktivistiske
bevegelser. I kunstfeltet strekker denne lange tradisjonen seg fra å
kommentere samfunnsutviklinger til ulike måter å engasjere seg aktivt
i den – fra Picassos Guernica til KjARTan Slettemarks vietnambilde. Hva
innebærer det så å drive kunstnerisk aktivistisk arbeid i dag?
Kunsten preges på mange måter av det samfunnet den blir til i. For eks
empel kan det å bli eksponert gjennom media generere oppmerksomhet og
være et effektivt virkemiddel for en kunstner i Norge. I Russland derimot, vil
denne typen oppmerksomhet kunne føre til at kunstneren blir overvåket,
handlingslammet, og i siste instans kanskje arrestert.
Denne innsikten i ulikhetene, metodene og strategiene innen russiske
og norske aktivistiske kunstnerpraksiser var tema da Nordland Fylkes
kommune inviterte russiske og norske kunstnerne til «A Gathering of
the ar(c)t(ic) tribes». Et tre dagers seminar om engasjert kunst og kunst
aktivisme arrangert i forbindelse med fylkeskommunens satsning på
møter mellom norske og russiske kunstnere i «Share Experiences –
Create Cooperation».
Undertegnede var vitne til en interessant utveksling av problemstillinger
og erfaringer av at sterkt politiske bevissthet benyttes som både verktøy og
medium hos russiske og norske kunstnere.
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Aktivisme i Lofoten
Lofoten står i sentrum for en komplekse miljøpolitisk konflikt, og sosiologi
professor ved Nordlands universitet Allan Sande innledet hele seminaret
med sine geopolitiske analyse som demonstrerer at Lofoten oppfyller
syv av ti kriterier for å komme på UNESCO listen over Verdens kultur- og
naturarv. Når Sande understreker at det er nok å oppfylle kun ett kriterium,
kan man forstå at kampen om oljeutvinningen i det sårbare gyteområdet
utenfor Lofoten og Vesterålen har ført til at regjeringen har lagt den ferdige
UNESCO-søknaden på vent. Ettersom en plass på listen til UNESCO vil
umuliggjøre fremtidig oljeboring i regionen.
Den engasjerte naturverneren og lydkunstneren, Elin Vister, har
gjennom flere år tatt for seg den vanskelige situasjonen som oppstår
når fuglelivet ytterst i Lofoten møter konsekvensene av menneskers
allestedsnærvær. I Soundscape Røst, har hun gjort feltopptak av én av mange
truet fuglearter, og dokumenterer endringene i det naturlige lydlandskapet
på øygruppen Røst som et tidsvitne.
Vister fortalte også om sitt nyopprettede økologiske residency, AiRRøst, der kunstnere møtes og lærer om økologi gjennom prøving og feiling.
Problematisk del av samfunnet
Den dokumentariske innfallsvinkelen, som metode for å synliggjøre
vanskelige sosiale forhold gikk igjen hos flere kunstnere. I de aktivistiske
kunstprosjektene til den serbiske kunstnerduoen Vladan Jeremic og Rena
Rädle er det sentrale spørsmålet hvordan kunsten står i forhold til den

▶

politiske og økonomiske realiteten. I deres dokumentariske prosjekt
Using Question bruker de video og installasjoner for å synliggjøre hvordan
Romas romanibefolkning er blitt presset ut av bybildet. Et verk som
problematisere hvordan visse befolkningsgrupper nektes å være en
del av samfunnet.
Norske Karl Ingar Røys berører samme tematikk i Ernas Video
fra 2006. Et opptak av en nyhetsreportasje fra serbisk TV som viser
daværende Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, forklare at
økonomiske asylsøkere i Norge blir internert i leirer, og lever under
uverdige forhold sammen med afrikanere, for siden å bli tvangsreturnert.
I sitt dokumentarisk prosjekt, Stykke for arbeid og kunst (2012), har
performancekunstneren Karianne Stenslands arbeidet med kunstner
myten, holdningene og forventningene samfunnet har til hvordan en
kunstner kan være nyttig. Blant annet har Stensland gått i dialog med
NAV for å få hjelp til å definere om det hun gjør som kunstner kan
defineres som arbeid.
◀

Helt andre utfordringer
Det politiske klimaet i Russland gjør at russiske kunstnere står overfor
helt andre utfordringer enn sine norske kollegaer. Ofte er løsningen å
organisere løst anarkistiske grupper uten uttalt lederskap. En metode
som fremfor alt en strategi for å unngå å bli arrestert.
Kunstneren og aktivisten Alexandra Galkina var allerede som 15-åring
med i en selvorganisert kunstskole, der det pedagogiske konseptet var
at elevene trakasserte lærerne. En metode som tok sikte på bryte ned
forholdet mellom lærer og elev, men også mellom student og autoritet.
Siden har hun deltatt i uskyldige aksjoner, som spenner fra å sabotere
filmvisninger med illeluktende fisebomber, til å annonsere for publikum
at det vil være en kunstutstilling på en politistasjon i byen.
I The Wife Group har den russiske feministen og aktivisten MIKAELA
etablert ulike samtalegrupper rundt omkring i kvinners hjem. I slike
forum arbeider kunstneren med bevisstgjøring og diskusjon omkring
kjønnsroller og likestilling – og gir rom for en samtale som ellers ikke
er mulig i dagens Russland.
Slik sovner man ikke under diskusjonen
Den fransk-danske kunstneren Thierry Geoffroy er kjent for sine
såkalte «penetreringer» og «Critical Runs». Førstnevnte konseptet går
regelrett ut på å ta seg til rette ved å presentere egne kunstverk i andres
kunstutstillinger, med eller uten tillatelse. Mens «Critical Run»-konseptet
baserer seg på at man løper og fører en diskusjon samtidig. Slik unngår
man at folk sovner under diskusjonen mener kunstneren.
En Arktisk paviljong under VeneziaBiennalen?
I den avsluttende diskusjonen mellom seminardeltagerne var alle enige
i oljespørsmålet. Geoffroy foreslo derfor, sammen med Allan Sande og
Vladan Jeremic, at for å synliggjøre de miljømessige utfordringer regionen
står ovenfor, burde den Arktiske regionen få en egen paviljong på Venezia
Biennalen. I workshopen Thierry Geoffroy holdt i etterkant av seminaret,
gikk man aktivt til verks for å intervjue Svolværs innbyggere om hva de
syntes om oljeutvinningen i Lofoten. Ideen til Geoffrey var å jobbe med
media stunts og mediestrategier. Men dette havarerte dog mer eller
mindre, ettersom de russiske kunstnerne både fant det problematisk
å være en dukke i Geoffroys konsept, men kanskje mest var det en
ryggmargs refleks overfor å bli synliggjort i media.
Det var da diskusjonene virkelig kom i gang igjen; om kunstnerens
handlingsrom og metoder, og hvordan Norske og Russiske kunstneres
opplever utfordringer ulikt. Og som oftest når kunstnere møtes, sitter
man igjen med flere spørsmål enn svar. Kanskje er dette kunstnernes
viktigste bidrag i denne debatten?

NYHET
✎ Kristoffer Dolmen ◆ Madeleine Park
Per Kristian Nygård

Share Experiences –
Create Cooperation
Nordland fylkeskommune har i lengre tid samarbeidet med aktører og
institusjoner i Leningrad Oblast og St. Petersburg i Russland. I 2013 ble
engasjementet forsterket med en ny satsning innen visuell kunst med
fokus på reelle møter i mobilitetsprogrammet «Share Experiences –
Create Cooperation» (2013–2015).
I høst var derfor flere russiske og norske kunstnere samlet i Lofoten
for å jobbe med workshops og formidlingspraksiser ut til ungdom i regi
av Kunstkvarteret i Lofoten og Nordnorsk kunstnersenter. I februar var
åtte inviterte norske og russiske kunstnere ført sammen til et felles Artist
in Residence opphold i på Kunstnerhuset i Svinøya og Kunstkvarteret
utenfor Lekens, hvor seminaret «A gathering of the ar(c)t(ic) tribes» i
Svolvær markerte starten på oppholdet.
I samme periode ble et videokunstprogram med verk av yngre
russiske kunstnere utstilt i Bodø Kunstforening og hos Arbideren i
Kabelvåg. Dialog/Диалог var kuratert av Ekaterina Sharova og Tanja
Thorjussen og bestod av videoarbeider av Petr Pavlensky, Taisiya
Krougovykh, Anna Prikhodko, Ksenia Sorokina og Voina.
En viktig målsetting for Nordland Fylkeskommune er å styrke faglige
nettverk og bidra til økt mobilitet, samt individuell kunstnerisk utvikling
for kunstnere. Det planlegges flere AiR opphold for kunstnere, samt
kuratorreiser, workshops og seminarer både i Nord-Norge og Nordvest
Russland. Programmet driftes av fylkeskommunens avdeling for kunst og
kulturformidling i samarbeid med andre aktører i kunstfeltet, og er støttet
av Kulturdepartementet, Kolarctic og Fritt Ord. Prosjektleder er Kristoffer
Dolmen og engasjert co-kurator er Madeleine Park.
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✎ Amalie Marie Selvik, SeKunstMagasin
Kjetil Kristensen ◆ Tromsø Kunstforening
Samisk senter for samtidskunst

◆

✎ Lene Ødegård ◆ Pikene på Broen
Pikene på broen

fra toppen
Leif Magne Tangen.
Foto: Tromsø Kunstforening
Svein Ingvoll Pedersen.
Foto: Kjetil Kristensen
Hjørdis Kurås.
Foto: Samisk senter for samtidskunst

Lederskifte i de store
kunstinstitusjonene
Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) har ansatt Svein Ingvoll Pedersen
(45 år) som ny daglig leder, etter Harold Hesten. De siste seks årene
har Pedersen hatt stillingen som intendant ved Tromsø Kunstforening.
Pedersen er kunsthistoriker, og har jobbet som universitetslektor ved
Universitetet i Tromsø og forelest ved ulike læresteder som blant annet
Kunstakademiet i Tromsø. Pedersen har vist seg som en visjonær
leder med kunstfaglig tyngde, gjennomføringsevne og god kjennskap
til Lofoten og resten av landsdelen. Som daglig leder ved Nordnorsk
kunstnersenter i Svolvær vil han også arbeide med Lofoten International
Art Festival (LIAF) som en del av biennalens eksterne styringsgruppe.
Leif Magne Tangen til Tromsø
Tromsø Kunstforening mottok søknader fra en rekke interessante
kandidater til stillingen som ny intendant. Valget falt på Leif Magne
Tangen (36 år), i et fireårig åremål fra mai 2014. Han er født og opp
vokst i Lofoten og har ti års erfaring fra internasjonal og nasjonal
kunstscene som kurator, kritiker, filmprodusent og gallerist. Blant annet
som kunstnerisk leder for Fotogalleriet i Oslo. Avgjørende for styrets
beslutning var hans unike kombinasjon av internasjonal og nasjonal
erfaring, hans etablerte tilknytning til kunstmiljøet i Tromsø og sitt
engasjement for å utvikle kunstforeningen videre med satsning på ny,
utforskende og eksperimentell samtidskunst.
Direktør av sør-samisk slekt
Hjørdis Kurås (40 år) er blitt ny direktør ved Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) i
Karasjok. Hun overtar etter kurator Jan-Erik Lundström, som var direktør
i en periode på fire år fra 2010. Kurås er kunstner, utdannet innen teater,
kunst og arkitektur fra blant annet Statens Kunstakademi i Oslo og
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hun har jobbet som produsent og
kurator, driftet ulike kunstnerdrevne prosjektrom, og vært styremedlem i
Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Oslo Kunstforening.
I løpet av de neste årene skal Hjørdis Kurås bidra til at Samisk
Senter for Samtidskunst fortsetter å være et sted som tar pulsen på
det nye som skjer innen samtidskunst, som viser verden at den samiske
samtidskunsten er levende, nytenkende og pulserende. I samråd med
kunstneriske råd vil Kurås ha ansvar for å initiere og planlegge nye
kunstneriske prosjekter og utstillingsprogram.
SDG flytter denne sommeren inn i sine nye, store lokaler i sentrum
av Karasjok med to store utstillingshaller, møterom, seminarrom,
kontorlokaler, butikk med lounge område, lydstudio og gjesteatelier.
Første utstillingen i de nye lokalene er Top of the world (14.06.–20.07.)
kuratert av Jan-Erik Lundström. Seks kunstnere av internasjonalt omfang
bidrar med nye kunstverk som krysser landegrenser, åpner nye utsikter
og genererer fremtidige lidenskaper og identiteter.
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Den britiske skribenten, forskeren og aktivisten, Phil Wood, intervjues av
Arctic-TV, Murmansk, etter forelesningen «Subversive Urbanism: Creating
And Recreating Public Space» på Murmansk kunstmuseum. Forelesningen
var en del av Pikene på Broens BAR Out-program i februar.

BAR Out –
smakebit av kunst
BAR Out skal bringe gjestekunstnerne nærmere lokalbefolkningen
og skape nære møter med kunst fra Kirkenes, Nikel og Murmansk.
Den kirkenesbaserte produsent- og kuratorgruppen, Pikene på Broen,
har siden 2006 drevet det helårige Artist-in-Residency programmet,
BAR International. Nytt av året er satsningen BAR Out, som vil legge
til rette for at nærmiljøet får møte kunstneren, forskeren, arkitekten
eller musikeren som er på et gjestekunstopphold i Kirkenes – og få
muligheten til å følge en kreativ prosess på nært hold.
BAR Out vil dukke opp som arrangementer på ulike steder som skoler
til puber, fra bibliotek til museer. Det kan komme i form av interessante
foredrag, kunster- presentasjoner eller samtaler, fagseminarer og
kunstverksteder. BAR Out vil være like mangfoldig som kunstnerne selv.
Pikene på Broen ønsker å være mer synlige lokalt, og med BAR Out kunne
generere kunnskapsutveksling og samtaler.
For ti år siden startet man opp Barents Stipendiatprogram for
kunstnere. I 2008 skiftet man navnet til BAR International med støtte
fra Barentssekretariatet. Dette åpnet opp for at også kunstnere fra alle
land kan ta del i BAR International på helårig basis, ikke bare kunstnere
fra Barents regionen – enten som et forskningsbasert eller som et
produksjonsbasert gjesteopphold. Ofte resulterer et gjestekunstopphold
til kunstproduksjoner som er blitt vist under festivalen, Barents Spektakel,
i Kirkenes.
Nettverksutveksling, blant annet med High North AiR i Tromsø, blir
en nye satsning for BAR International. For å knytte kontakter og tettere
bånd, samt bidra til kunst- og kulturutvikling i nordområdet.

NYHET
✎ Torstein Johnsrud
Gamvik Museum

◆

avdelingsleder og Konservator, Gamvik Museum

TORIL JOHANNESSEN, INGEBORG
A. LINDAHL, BÅRD & HILDE TØRDAL
HARSTAD KUNSTFORENING, 20.—29.06.
✎ Amalie Marie Selvik ◆ SeKunstMagasin
Harstad kunstforening

Toril Johannessen, Miracles in Nature and Science,
2010, og Crisis in Nature and Science, 2010.

Markeringsdistrikt: Harstad
Harstad kunstforenings festspillutstilling byr i år på fire meget
spennende kunstnere med tilknytning til Harstad.

Nytt visningssted
lengst i nord
Tørrfeskloftet ved Gamvik Museum er åpnet og tatt i ny bruk.
Tidligere var bygningen en del av et fiskebruk, og Tørrfeskloftet ble
brukt til å lagre nettopp tørrfisk i påvente av utskiping. Museet har
lenge savnet et lokale som egner seg for midlertidige utstillinger,
foredrag, møter, skolebesøk og lignende. Etter en lengre prosess er
lokalene nå endelig på plass. Resultatet er blitt et stort, lyst og åpent
rom, der en røff stil er bevart. Grunnflaten er på nesten 190 kvadrat
meter, men ettersom det er skråtak vil brukbart areal for de fleste
utstillingsformål være 130–140 kvadratmeter.
Akkurat i tide til åpningen var Arne & Carlos: Eit ferdaminne på plass.
En turnéutstilling i regi av Se Kunst i Nord-Norge produsert av Nasjonal
museet som stod svært godt til lokalet. Det er meningen at Tørrfeskloftet
også skal kunne benyttes som atelier i perioder der det ikke er i annen
bruk. Med det nye lokalet har det lille fiskeværet Gamvik fått en tilvekst vi
håper vil være til glede og nytte både for lokalbefolkning og tilreisende i
tiden som kommer.

Harstad Kunstforening har en lang tradisjon for å bruke festspilluka til å
trekke frem en nordnorsk kommune til å få demonstrere sine kulturelle
kvaliteter. Festspillene i Nord-Norge startet denne tradisjonen, og Kunst
forening har videreført markeringen. I år har altså turen kommet til
Harstad som årets utvalgte markeringsdistrikt.
Den ettertraktede kunstneren Toril Johannessen skal for første
gang stille ut i sin hjemby, etter å ha deltatt i flere store internasjonale
gruppeutstillinger de siste årene. I tillegg deltar kunstnerduoen Bård og
Hilde Tørdal, og Ingeborg Annie Lindahl.
Kunstutstillingen vil inneholde eldre og nyproduserte arbeider fra
de fire kunstnerne, blant annet tegninger og malerier, og silketrykk
fra Toril Johannessens mye omtalte serie Words and Years (2010/2011).
Kunstforeningen vil ha utvidede åpningstider hele festspilluka, mandag–
søndag kl. 11-18.

STILLINGSUTLYSNING

Ledig 100% stilling som rådgiver.
Se full stillingsutlysning på vår
hjemmeside www.sekunst.no
Søknadsfrist: 13. august 2014
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KUNSTKRITIKK
«STILLEBEN I BEVEGELSE»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 16.01.—25.05.2014
✎ Hilde Sørstrøm ◆ Kunsthistoriker Og Frilans Kunstskribent
Nordnorsk Kunstmuseum
under
Krista van der Niet, Fruit, 2008. Inkjet-print, montert på aluminium.
Foto: Collection Foam Amsterdam
til høyre
Ori Gersht, Falling Bird, stillbilde, HD-film. Detalj.
Foto: Ori Gersht/Andrew Mummy Gallery, London

Stillebenet i
gammel og ny drakt

Sam Taylor-Wood, A Little Death, 2002. Stillbilde 35 mm film/DVD.
Foto: Sam Taylor-Wood/White Cube, London

Stilleben i bevegelse er et fremragende eksempel på hvordan
historien om vår forgjengelighet kan fortelles igjen og igjen uten
at det blir kjedelig.

uten tvil til at kunstverkenes motivmessige forhold til stillebenssjangerens
historie, tradisjonelle motiver, komposisjonsprinsipper og kontrastfylte
lyssetting, ble fremhevet.

Som motiv har stillebenet alltid befunnet seg nederst på rangstigen
i kunstens motivhierarki. Oppstilte glassvaser, frukt, blomster, døde
dyr og fugler arrangert på en flate under effektfull belysning, var ikke
betraktet som like prestisjefylt for kunstnere å beskjeftige seg med som
historiemaleriet – med sine storslagne fremstillinger av mytologiske,
bibelske eller historisk hendelser. Hvorfor har allikevel kunstnere
re-fortolket og fornyet sjangeren i flere århundre?

Moderne memento mori-symboler
De kanskje mest kjente memento mori-symbolene; dødningehodet, det
halvtomme drikkebegeret og det brennende stearinlyset, var riktignok
fraværende. Likevel var det nærmest obligatoriske varskuet om død,
tydelig tilstede gjennom andre symboler. Det var særlig interessant å se
hvordan nye symboler bidro til å tilpasse historien om vår forgjengelighet
til vår samtid. I Krista van der Niets fotografi Fruit fungerte for eksempel
en strømpe som et slags nymotens memento mori-symbol ved å skape
illusjon av mugg på den friske frukten. Verket kunne dermed leses som en
påminnelse om at også det som er sensuelt og vakkert en gang skal råtne.
Utstillingens punchline, hva gjelder samfunnskritisk kommentar, kom
imidlertid fra Morten Viskums omdiskuterte Rotter/Oliven del 1, fra 1998.
Plassert på en sokkel stod to olivenglass, hvorav et inneholdt konserverte
oliven og et konserverte døde rotteunger. For meg ble kunstverket opp
fattet som en kritisk kommentar både til forskningsmetodene vitenskapen
tar i bruk, i sin evinnelige søken etter evig liv, og menneskets til tider
ukritiske behov for å for å bremse aldringsprosessen. ▶

Tilknytning til tradisjon
Et spennende og gjennomtenkt utvalg av eldre kunstverk i kombinasjon med
nyere samtidskunst synes jeg gjorde vinterens store utstilling hos Nordnorsk
Kunstmuseum, til en svært interessant og engasjerende opplevelse.
Utstillingen var oversiktlig montert. Eldre malerier fra kunstnere som
norske Frants Bøe (se forsidebildet), nederlandske Cornelis van Lelienbergh
og tyske Anthony Harms, var gruppert og plassert ved siden av etablerte
norske og internasjonale samtidskunstnere etter motiviske fellestrekk.
Kanskje ikke den mest spennende måten å gjøre det på, men det bidro
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Tekniske nyvinninger
Tekniske nyvinninger har bidratt til å løfte genren til nye høyder. Et eks
empel var den visuelt slagkraftige filmen Falling Bird av Ori Gersht. Filmen
som minner om en «nyinnspilling» av et trompe l’œil maleri, starter med
et stillbilde av en hengende fasan og en hylle med druer over en mørk
vannflate. Et motiv med klare likhetstrekk med Jean-Baptiste-Siméon
Chardins maleri A Mallard Duck Hanging on a Wall with a Seville Orange fra
1700-tallet. I Gershts versjon får vi imidlertid se det tilsynelatende stille
stående og maleriske motivet bli levende i det fuglen plutselig faller ned
og forsvinner under vann. I tillegg til å være visuelt henrivende bidrar også
lyden av dystre drønn og skvulpende vann til at verket oppleves levende
og dynamisk. Rett og slett et stilleben i bevegelse.
Sam Taylor-Woods til tider groteske filmatiseringer av forråtnelses
prosesser i filmen A Little Death, ble for undertegnende stående
som utstillingens mest fascinerende kunstverk. Den fire minutter
lange filmenble, for undertegnende, stående som utstillingens mest
interessante. I filmen råtner en hare mens den blir spist av innsekter.
Ved siden av haren ligger en fersken som forblir frisk og fin. Denne
kortversjonen av forråtnelsesprosessen tydeliggjør en viktig karakteristikk
ved menneskets eksistens – nemlig at det er forbigående. I tillegg
fungerer den tilsynelatende genmanipulerte ferskenen som en kritisk
kommentar angående dagens skjønnhetsnormer. Mens haren går
gjennom en naturlig prosess, gjør ikke ferskenen det. Man kan derfor
spørre seg om det er haren eller ferskenen som er det mest groteske i
dette verket. Skjønnhet, forfengelighet, liv og død angår oss alle. Det er
temaer som pirrer nysgjerrigheten, og kanskje derfor lever stilleben som
genre fortsatt i beste velgående.
Maleriene spilte unektelig en viktig rolle i utstillingen Stilleben i
bevegelse som eksempler på klassiske stillebensmotiv, men for meg
var det det kunstverkene fra vår samtid som gjorde sterkest inntrykk.
Gjennom installasjoner, film, fotografi og skulptur fikk man et innholds
rikt innblikk i hvordan dagens kunstnere fremdeles gjør stillebens motiv
fortsatt interessante og fascinerende.

Vi flytter til nye lokaler i sentrum
av Karasjok, og det er en stor glede
å ønske velkommen til innvielsen
lørdag 14. juni kl. 18:00

Mer informasjon på
samidaiddaguovddas.no
Suomageaidnu 12, N - 9739 Karasjok

✎

Amalie Marie Selvik
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Kunst i
utforskende form
Kunstformidlere, kunstnere og representanter fra ulike gallerier og
kunstinstitusjoner i hele Nord-Norge var igjen samlet til Se Kunst i
Nord-Norge sitt årlige fagseminar – i Sortlands splitter nye kulturhus, Kulturfabrikken.
Seminarets fokus var «Kunst i utforskende form» og tre foredragsholdere var inviterte for å gi ulike perspektiver på hvordan kunst kan
være utforskende.
Mikkel B. Tin, er professor i tradisjonskunst ved Høgskolen i Telemark.
I sitt innlegg, Kunst og kunnskap, minnet han oss på hvor viktig det er å
huske at kunst oppfattes og sanses gjennom kroppen – og skaper ulike
opplevelser fra person til person. Alle må benytte noe av egen forståelse –
her og nå – for å forsøke å imøtekomme kunstnerens ståsted – der og da.
Kunstner Søssa Jørgensen fortalte i, Parallellitet, sammenfall og
motsetninger i arbeid og språk, om ti års sommeropphold på nedlagte
Sørfinnset skole. Her undersøker hun og andre kunstnere samhandling
med bygda gjennom såkalte kunstneriske forstyrrelser – med folket,
naturen og området rundt selve skolen.
Merete Rostad snakket om Risikotaker - kunstnerrollen i endring, og
hvordan kunst og kunstnerisk praksis utfolder seg i ulike offentligheter
utenfor kunstinstitusjonenes tradisjonelle visningsrom. Hun har nesten
utelukkende arbeidet med kunstprosjekter i det offentlige rom som
ikke bare reflekterer et steds emosjon og historie, men også gir et
spesifikt sted styrke gjennom selvrefleksjon. I fjor underviste Røstad i
forprosjektet for høstens nye masterstudium i kunst og offentlige rom
hos Kunsthøgskolen i Oslo.
Lørdag gav Emilija Skarnulyte og Tanya Busse seminardeltagerne en
omvisning på Handelstedet Jennestad, som danner utgangspunktet for
deres utstilling, Hollow Earth: Prospecting for Speculative Pleasure, som åpnet
samme helg.
«Å tolke et abstrakt bilde er som å spå fremtiden», forklarte Sigrid
Szetu oss under søndagens omvisning i Sortland videregående skole.
Hennes fargerike abstrakte malerier henger på veggen innenfor skolens
glassfasade, og er resultater av Szetus matematiske arbeidsprosesser og
komponerte kvadrater. Inspirasjonen kommer fra landskapets skiftende
farger, men hun er mer opptatt av å skape en fornemmelse i oss, enn å la
oss oppdage konkrete landskapsmotiver i hennes bilder.
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«PEDER BALKE: VISJON OG REVOLUSJON» OG
«THOMAS FALSTAD: POLYGON WINDOW»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 14.06.—12.10.2014
✎ Sandra Lorentzen ◆ Henrik Somdal ◆ Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum ◆ Sture Nepstad ◆ Thomas Falstad
fra venstre
Peder Balke, Fyrtårn, 1865.
Privat samling.
Foto: Nordnorsk Kunst
museum; Sture Nepstad
Thomas Falstad, Ceromancy XXVI,
2012. Privat samling.
Foto: Thomas Falstad

Naturens velde
Fra visjonær romantikk til dramatisk samtidskunst. Det sublime står
i fokus hos Nordnorsk Kunstmuseum i sommer, når museet markerer
Grunnlovsjubileet 2014 i Tromsø med to store maleriutstillinger.
Visjon og revolusjon
Peder Balke (1804–1887) er en av de mest originale kunstnerne fra den
europeiske romantikken. Bondesønnen Balke begynte sin karriere som
håndverksmaler hjemme i Hedmark, før han studerte under den svenske
landskapsmaleren Carl Johan Fahlcrantz i Stockholm – og deretter hos
J.C. Dahl i Dresden. Der kom han også i kontakt med Caspar David Friedrich,
den store romantiske maleren hvor naturen gir opphav til sterke følelser av
opphøyd skjønnhet – det sublime – og metaforisk karakter. Naturen som
skjønn, men nådeløs, som et bilde på menneskelivet.
Under romantikken dro mange kunstnere ut på jakt etter sublime
naturopplevelser. De fleste norske kunstnere begrenset seg til fjordene
og fjelltraktene i Sør-Norge, mens Balke gjennomførte i 1832 en reise
langs kysten helt til Nordkapp og Vadsø. Møtet med naturen i nord ble
skjellsettende for Balkes kunstneriske utvikling. Han kom til å skildre dette
landskapet resten av sitt liv.
I utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon vil man se at i likhet
med Caspar David Friedrich var Balke også tiltrukket av det opphøyede
i naturen. Parallelt med denne rendyrkelsen av motivene utviklet Balke
en særegen teknikk, hvor tynne lasurer påføres en hvit grundering, og så
fordrevet ved hjelp av pensel eller fille – eller rett og slett med hånden.
Denne revolusjonerende teknikken, som vitner om hans bakgrunn som
håndverksmaler, var velegnet til å fremstille kunstnerens foretrukne
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motiver; dramatiske kystlandskap med bølgende hav og uværsskyer, eller
ensomme majestetiske fjell. Balke foregriper modernismen i europeisk
kunsthistorie, og skapte ikoniske fremstillinger av det nordnorske
landskapets majestetiske skjønnhet.
I dag er det lite kjent at Balke også var en politisk visjonær. Han var
aktiv i thranitter-bevegelsen og opptatt av datidens sosiale forhold. I utstil
lingen, og den tilhørende utstillingskatalogen belyses også den politiske
siden av Balkes virke.
Utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon inngår i det nasjonale
Grunnlovsjubileet, samtidig som den markerer gjenoppdagelsen av Balkes
kunstnerskap i 1914. I samarbeid med National Gallery i London skal Peder
Balke-utstillingen videre til England i november 2014.
Thomas Falstad
Ved å sette maleriene til Thomas Falstad i dialog med bildene til Balke,
håper museet at utstillingen Polygon Window vist i prosjektrommet vil bidra
til et bredere inntrykk av det nordnorske landskapets visuelle dimensjon.
Thomas Falstad (født 1977 i Trondheim), som bor og arbeider i Oslo og
Lofoten, er kjent for å skape malerier og skulpturer som utforsker drømmer
og virkelighet, mentale tilstander og historie.
Utstillingen inneholder arbeider fra serien Ceromancy. «Ceromancy» er
er en form for spådom der flytende voks brukes til å spå. Med oljetegning
dryppet i flytende voks skaper Falstad drømmeaktige motiver der kontr
asten mellom lys og mørke er sentralt. De viser til en gotisk-romantisk
tradisjon, med en patina som minner om eldre tider.

RIDDU RIĐĐU FESTIVALUTSTILLING —
SYNNØVE PERSEN
SENTER FOR NORDLIGE FOLK,
09.07.—30.09.2014
✎ Amalie Marie Selvik
Marvin Pope
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Synnøve Persen, Sárggastat V,
2012–2014, akryl, 30 x 30 cm.
Foto: Marvin Pope

Terra Incognita
Synnøve Persens utstilling Terra Incognita er utført som en
slags kommentar til grunnlovens 200-årsfeiring i 2014. I juli
åpner den under Riddu Riđđu Festivalen som en del av det
offisielle jubileumsprogrammet for grunnlovsfeiringen.
Ideen til å utføre en hel utstilling under tittelen Terra Incognita
utkrystalliserte seg høsten 2010 da Synnøve Persen arbeidet med
sin forrige separatutstilling, til Tromsø Kunstforening. Da benyttet hun
første gangen Terra Incognita som tittel til en serie enkeltstående malerier.
Til SeKunstMagasin fortelle Persen at Terra Incognita er en kompleks
tittel med mange tolkningsmuligheter. Den enklest nærstående tolk
ningen kan være det «ukjente landet», og hun ønsker å spille på de
strengene også, men lar det være som en underliggende forståelse/
tolkning av utstillingen. Hun vil helst unngå å lage en entydig propaganda om «det ukjente landet» – det vil si Sápmi – forgi det ligger
der uansett, underforstått.
I alt vil utstillingen bestå av 15–20 malerier, flere av dem serier. Blant
annet Bassi vuovdi (hellig skog), som er et tre meter langt triptykon. Som
tar for seg den samisk forståelsen om at vi i naturen har hellige steder,
steder som sier oss noe spesielt, ut fra en animistisk oppfatning. Slike
steder er ikke nedtegnet fordi de er hellige, og på grunn av forfølgelsene
samekulturen har vært utsatt for. Persen forteller at også andre urfolk,
som indianerne, har slike betegnelser for hellige steder i naturen. Bassi
vuovdi kan være et konkret sted, men samtidig også en tilstand. Jeg
ønsker å synliggjøre denne immatrielle, spirituelle og viktige delen av
samisk kultur.
En annen serie er Crystal World hvor bildene er en videreføring av
to tidligere malerier, samt Bleeding Sun og Hole in the Ice, hvor hun ønsker
å henlede oppmerksomheten til den skjøre klode vi lever på og de
menneskeskapte klimaendringene, hvor naturen blør, og kloden som
en del av universet. Samiske ord har ofte doble betydninger og i serien
Sárggastat, som betyr strek, risp, riss, lite snitt i kanten på siden av øret,
består av fem små malerier med kun små variasjoner. De kan se
ganske like ut, men for den som kjenner snittet i øret på reinen er
identifiseringen umiddelbar.

Utstillingen slik den ble presentert hos Nordnorsk Kunstnersenter.
Foto: NNKS

Grunnlovsutstilling med
nordnorske kunstnere
Nordnorsk kunstnersenter feirer grunnlovsjubileet med en åpen
medlemsutstilling for regionens kunstnerorganisasjoner. Tema er
ytringsfrihet og demokrati.
Tittelen på utstillingen, 12 falsa ark, viser til det originale grunnlovs
dokumentet, som består av 12 falsa ark. I utstillingen har arbeidene til
de 54 deltagende kunstnerne nøyaktig samme format som grunnlovs
dokumentet – som om de skulle vært de nordnorske kunstnernes egne
versjoner av Grunnloven.
Utstillingen åpner opp for refleksjon rundt manglende representanter
fra Nord-Norge i Eidsvollsforsamlingen, og hvordan landsdelens posisjon
har endret seg siden den gang. Arvid Sveen er en av kunstnerne viser
gjennom fotografi og tekst hvordan den raske prosessen sørpå, de lange
avstandene til Nord-Norge, og den saktegående postgangen umulig
gjorde Finnmarks tilstedeværelse. Varden i hans fotografi er fra en
gammel postrute mellom Vardø og Vadsø.
Men i ytringsfrihetens navn har det også dukket opp andre kritiske
perspektiver, knyttet til det norske samfunnet; feministiske innfallsvinkler,
overgrepene mot den samiske delen av befolkningen, forvaltning av
naturressurser og mange andre spennende perspektiver. Sylvia Henriksen,
tar for eksempel utgangspunkt i kvinnenes rolle da grunnloven ble laget.
Håndbroderte pyntehåndklær ble brukt for å skjule skitne vaskefiller
på kjøkkenet, spesielt ved høytider. I dette verket er det gamle og slitte
håndverket videreført i en billedlig form. Det stiller spørsmål ved kvinnens
stemme i 1814 samt hennes røst i 2014, særlig med tanke på sosiale medier.
12 falsa ark er et samarbeidsprosjekt mellom Nordnorsk kunstner
senter og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN). Et utvalg av arbeidene
er blitt plukket ut til å delta i en vandreutstilling i de tre nordligste
fylkene fra juli til desember 2014.
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Kunstutstilling
Velkommen til

Festivalkunstner

STEINAR CHRISTENSEN

med nordnorske motiver

Utstillere:
KARL ERIK HARR
• OLA StRAND
• EvA LANgAAS
• ELDAR LARSEN
• KARI RINDAHL ENDRESEN
• tORgEIR ScHJøLBERg
• BJøRNAR MEISLER
• SIgMUND OLSvIK
• KURt EDvIN BLIx HANSEN

Innramming

•

VERNISSASJE

26. juli kl. 18:00

Skogheim galleri, Oppeid.
Utstillingen varer fra 26. juli - 10. august.
For mer info: www.knuthamsun.no

FOTO: Steinar Christensen,

Stella Maris, utsnitt,
Skulpturlandskap Nordland

Alt i glass & glassarbeid

BRYLLUP
NEDÅP
BARNDÅP
• KLASSEBILDER
• JUBILEUMSBILDER
• DINE BLINKSKUDD
•
•

Storgata 46
8200 Fauske
tlf.: 75 64 57 77

Sametinget gratulerer
Sametinget gratulerer Samisk senter for samtidskunst med
flytting til nye lokaler i sentrum av Karasjok, og ønsker lykke til
med innvielsen og bruken av det nye senteret.

Telefuvdna: +47 78 47 40 00
samediggi@samediggi.no

Superb Design

HAMSUNDAGENE Hamarøy 30. juli - 4. august 2014

