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Opplevelsen
av kunst
Årets sommer har vært full av festivaler og spennende kunstopplevelser.
Nå går vi over i høstens rikholdige utstillingsprogrammer. Mange ulike
kunstinstitusjoner, museer og kunstarenaer skal vise kunst som handler om
våre liv og erkjennelsen om hva det er å være menneske.
I vårt møte med kunsten skal en rekke kunstformidlere bygge
forbilledlige broer som kan skape gode forbindelser mellom kunstverk og
publikum. Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvordan vi skal skape
interesse slik at kunst når ut til flest mulig?
En av mine mest utsøkte kunstopplevelser denne sesongen er fore
stillingen Det vi ikke ser, av Panta Rei Danseteater, som ble vist under
BAREDANS.festivalen her i Bodø sist helg. Det var en performance utført
i en privat leilighet. Fire dansere og en musiker undersøkte egne tanker,
følelser og erkjennelser i en hjemmesituasjon etter en hektisk dag; det som
kommer til overflaten i det øyeblikk roen inntreffer oss. I en nærværende og
intim sfære opplevde jeg som publikummer å bli en del av det hele, mens
danserne beveget seg gjennom rommene ved å agere og utforske.
Etter forestillingen initierte danserne en uformell samtale hvor det oppstod
en umiddelbar og direkte dialog. Både store og små tok ordet og delte sin opp
levelse. Jente seks år «Jeg ble forvirra da danserne krangla på kjøkkenet». «Jeg tror at
ho som lå på gulvet oppe trodde de andre danserne var sint på ho»
Resultatet var en fullkommen og direkte formidling, hvor hjemmet
dannet selve broen mellom publikum og kunsten. Det var en spesiell og
uvant arena, men autentisk for denne opplevelsen. Forestillingen var
forbeholdt et begrenset antall publikum, men ble gjennomført flere ganger i
løpet av festivalhelgen.
Det vi ikke ser var også en del av festspillprogrammet i Harstad tidligere
i sommer. Ved å forflytte seg til ulike arenaer slik Panta Rei gjør, får flere
muligheten til å ta del i denne intime kunstopplevelsen.
Det private hjemmet er blitt et utforskende format for å skape slike intime
møter mellom kunstverk og publikum. Mange slike uformelle former for
kunstarenaer popper opp. Ofte på steder der folk flest til daglig beveger seg.
Dette er de flyktige arenaer som forsvinner like raskt som nye dukker opp.
Med et stadig større mangfold av flyktige arenaer utfordres det
tradisjonelle visningsrommet for visuell kunst – som fortsatt utgjør
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grunnstammen i formidlingen av kunst. En hovedandel av publikum her kan man anse for genuint interesserte.
Nasjonal kulturpolitikk har definert at vi skal ha et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv for folk flest. Det er noe blant annet festivaler
imøtekommer ved å bruke offentlige uterom som arenaer.
Det er også befestet gjennom Den kulturelle skolesekken som ble
etablert for 20 år siden. En nasjonal satsning gjennom tilrettelagte
formidlingsprogram for alle skoleelever. Ved å få innsikt i kunstens
perspektiver i dannelsesløpet kan man skape en interesse som kan bidra til
et voksende større publikum.
Når vi jobber med å skape de gode møtene mellom kunst og publikum,
søker vi etter å bryte ned barrierer. Vi ønsker å invitere publikum til en
kunstopplevelse under et opprop om at man ikke trenger forkunnskap.
Å vekke interesse for kunsten er sammensatt. Den enkelte har sitt
grunnlag for å forstå og tolke kunsten ut fra sitt personlige perspektiv
og sin tilhørighet. Interesse skapes av å tiltrekkes noe som er aktuelt for
akkurat deg. Noe som svarer opp til det du allerede har i deg, enten du er
en fagperson eller «bare er deg selv».
Formidlingsgrepet ligger i å forstå sitt publikum. Like viktig er hvordan
man formidler kunsten uten å underkommunisere kunstnerens idé og
budskap. For å kunne by på en god kunstopplevelse må det noen støttende
grep til; som for eksempel tekster og informasjonsmateriell, omvisninger
eller samtaler. Kvalitet på opplevelsen man tilbyr er selve fundamentet.
Det er avgjørende med flere forskjellige faglige plattformer med ulike
arenaer som kan tilby et mangfold av kunstopplevelser. Alt kan ikke nå ut
til alle!
Bodø 22. september 2019

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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Stor nordisk vandreutstilling med outsider
art kommer til Galleri Nord-Norge.
Aleksi Pietikäinen, Iron, 2017. Detalj.
Foto: Minna Haveri

Brettesnes i Lofoten. Bymuseet i Bodø viser
en utstilling med malerier av Adelsteen
Normann (1848–1918). Detalj.
Foto: Nordlandsmuseet

UTSTILLINGer

Erotics of Counter-Prospecting vises
i Samisk senter for samtidskunst. Detalj.
© Emilija Skarnulyte

SEPTEMBER–DESEMBER 2019
04.05.–31.12.
Avtrykk – Norske Grafikere 100 år
Nordnorsk Kunstmuseum

26.09.–03.11.
Illumination
Stormen kunst

23.05.–31.12.
Creation of a Moment | Photo in art
Kaviarfabrikken, Henningsvær

26.09.–24.11.
Visuelle Nabolag
Galleri 2, Stamsund

15.06.2019–16.02.2020
Like Betzy – Betzy Akersloot-Berg
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

28.09.–02.11.
Marit Landsend
Terminal B, Kirkenes

30.08.–29.09.
LIAF – Lofoten internasjonale kunstfestival
Svolvær sentrum

05.–27.10.
Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
Rana kunstforening

08.09.–17.11.
Nanna Kiønig og Gerdt Rusaanes
AddeZetterquist Kunstgalleri, Saltdal

05.10.–23.11.
Marianne og Eva Lillegaard
Kulturbadet Galleri, Sandnessjøen

12.–29.09.
Det uendelige Øyeblikket – Sissel Aurland
Vadsø kunstforening

05.–19.10.
Arnold Johansen
Alta kunstforening

14.09.–03.11.
Ládjogahpir – Outi Pieski
og Eeva Kristiina Harlin
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

09.10.–16.11.
Drømmen om en hage – Tove Hov Jacobsen
Sortland kunstforening

14.09.–03.11.
Textile Perspectives
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok
17.09.–12.10.
Karin Hay White
Sortland kunstforening
21.09.–03.11.
Tor Kvarv
Bodø kunstforening
23.09.–03.11.
Adelsteen Normann
Bymuseet, Bodø

12.10.–09.11.
Isha Naguait og Mila Bubliy
Galleri Ö, Tjøtta
18.10.2019–12.01.2020
Annika Borg
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
19.10.–10.11.
Nordlandsfart 2019
Svolvær kunstforening

14.11.2019–05.01.2020
Erotics of Counter-Prospecting – New Mineral
Collective/Tanya Busse og Emilja Škarnulytè
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok
16.11.–14.12.
Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
Vadsø kunstforening
21.11.2019–31.03.2020
40 Jagi – Samisk kunstfestival
Alta museum
22.11.2019–18.01.2020
40 Jagi – Samisk kunstfestival
Alta kunstforening
22.11.–15.12.
Juleutstillingen 2019
Harstad kunstforening
29.11.2019–10.01.2020
The Nordic Outsider Craft
Galleri NordNorge, Harstad
01.–22.12.
Desemberutstillingen
Bodø kunstforening
01.–29.12.
Juleutstilling
Rana kunstforening
06.12.2019–02.01.2020
NorlandiART 2019
Stormen kunst, Bodø
2019–2020
Per Adde og Kajsa Zetterquist
AddeZetterquist Kunstgalleri, Saltdal

14.11.–01.12.
Charlotte Piene og Konrad Korabiewski
Nordic Music Days Festivalutstilling
Stormen kunst, Bodø
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KJERRINGØY LAND ART BIENNALE NORD 2019
3.–11. AUGUST 2019
✎ Amalie Marie Selvik
Glafira Severianova

▶
▶

SeKunstMagasin
K-Lab ◆◆ Christoffer Eide ◆◆ Ingrid Ogenstedt

Skaper
med naturen
Annethvert år bringer K-LAB – Kjerringøy Land Art Biennale kunstnere
fra ulike fagområder til Nevelsfjord på Kjerringøy, for å skape kunst i og
av naturen etter bærekraftige prinsipper.
Dette er syvende gangen K-LAB ble gjennomført i begynnelsen av august.
I over tolv år har kunstner og initiativtaker Ane Øverås jobbet med denne
helt spesielle kunstbiennalen.
– Vi inviterer kunstnere til å søke gjennom en såkalt «open call», som
annonseres nasjonalt og internasjonalt gjennom større kunstnernettverk
og nasjonale kunstnerorganisasjoner. Det er en stor og viktig jobb når vi
juryerer og plukker ut kunstnere til biennalen, forteller Ane Øverås som
i år hadde med seg Lise Seier Pedersen fra Danmark, Glafira Severianova 
fra Russland og Are Andreassen fra Norge i juryen.
I år mottok juryen 58 søknader fra kunstnerne som ønsket å delta
i biennalen, og ti kunstnere ble plukket ut.
– Vi etterspør bilder, cv og en motivasjonstekst der kunstnerne forteller
hvorfor de spesifikt ønsker seg til Kjerringøy. Så prøver vi å sette sammen
en gruppe som vil fungere bra sammen, med god blanding av forskjellig
kunstuttrykk. Det er fint å ha med noen kunstnere som vil lager fysiske

4 SeKunstMagasin

verk – som kan stå igjen og gå i stykker, eller integreres i naturen. I tillegg
til at det skapes mer flyktige og performative verk, som også gir publikum
spennende og evige opplevelser.
– Den overordnende ideen med biennalen er å utfordre kunstnerne til
å begi seg litt utenfor egen komfortsone.

Opp på fjelltopper
Ane Øverås forteller at flere av kunstnere jobber mye mer konseptuelt og
teoretisk en tidligere, og er mindre opptatt av å skape fysiske og konkrete verk.
– Vi ser nå en annen bruk av naturen. Mange kunstnere går mye i
naturen, opp på fjelltopper, kartlegger områder, leter etter personlige
referanser, eller forsker på noe spesifikt. Metodene til de yngre kunstnerne
er også litt annerledes enn hos de eldre kunstnerne. Men alle er opptatte av
naturen, og liker å jobbe i den og la seg inspirere og ivareta den med sine
særegne fokus.
– Et godt eksempel er Charlotte Grum som er en utforskende
performancekunstner fra Danmark. Det er flere sider ved hennes kunst
som er interessant. Bare tittelen på det ene arbeidet hennes forteller oss

motsatt side Jannecke Lønne Christiansens, Rock support/Fjellstøtt, ble skapt ut ifra fascinasjonen
for landskapets brutalitet og skjønnhet. Kampesteinene er kastet ned fjellsidene og blitt liggende
hulter til bulter. Etterhvert som hun satte trestokker i spenn mellom steinene, horisontalt og
vertikalt, så underbygget hun rytmen og komposisjonen i de balanserende steinene.
Foto: Glafira Sevrianova/K-Lab

Charlotte Grum, Survival kit for future landscapes.
Foto: Christoffer Eide

over/under Anette Friedrich Johannessen,
Tidsbasert erosjon/Time Based Erosion.
Foto: Glafira Sevrianova/K-Lab

Lars Waldemar, Cloud machine.
Foto: Glafira Sevrianova/K-Lab

mye; I Survival kit for future landscapes formet hun en myrkule og plasserte
den ut på forskjellige strategiske steder i det omkringliggende landskapet.
Blant annet en fjelltopp mellom Trolltinden og Breitinden i Nevelsfjorden
som ligger 768 meter over havet. Kula inneholder mange frø, og kan tørkes
for senere å vannes så vil den begynne å spire og gro. Som en litt dystopisk,
men reddende løsning.
Øverås forteller videre at kunstnerne anvender kun materialer fra
naturen og et minimum av verktøy for å lage sine kunstverk. Geografisk 

så benytter de seg av et begrenset område i dalen. Men det er ikke alle som
overholdt denne regelen.
– Fotograf og fjellklatrer Christoffer Eide brydde seg ikke om å holde
seg bare her i Nevelsfjord. Nei, han måtte i nærheten av Eide tinden, så klart,
som er det høyeste fjellet på Kjerringøy. Her utførte han et arbeid inspirert
av kunstneren som startet hele Land Art tradisjonen; Robert Smithson. I 1969
tømte den amerikanske kunstneren et lastebillass med varm asfalt ned en
skråning i et nedlagt grustak utenfor Roma i Italia. Dette arbeidet fikk tittelen ▶
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Ingrid Ogenstedt, Dirtthrow. Skulptur av fjellbjørk, torv, mose, røtter,
lyng, multer, jord, bjørkeris, stein og leire på Sennmyra i Kjerringøy.
Foto: Ingrid Ogenstedt

◀ Asphalt Rundown. Nå 50 år senere valgte Christoffer Eide med sitt arbeid
Coffee Rundown å helle ut innholdet fra en pose kokemalt kaffe utover toppen av
Kaffetinden som ligger midt imot Eidetinden. Et materiale som riktignok bryter
ned og går tilbake til naturen langt raskere enn asfalt, men allikevel en ressurs
som grunnet menneskenes overforbruk risikerer å forsvinne, forteller Øverås.
Følger strømningene
K-LAB presenterer profesjonelle samtidskunstnere. Kunstnere som
følger dagens strømninger i kunstverden med fokus på å ivareta jorda
vår, og den tematikken er selvsagt synlig her også, påpeker Øverås.
Naturvern, klimaengasjement og bærekraftighet er jo for øvrig implisitt
i Biennalen.
– Lars Waldemars skulptur Cloud machine var laget av tang fra stranden
som kunstneren komprimerte og filtet sammen gjennom å bearbeide den
med bjørkegreiner og kvister. På grunn av nedbrytningsprosessen til tangen
og bjørkekvistene, og solens oppvarming av den mørke overflaten, utviklet
skulpturen damp. Dampen ble for en periode en del av skyene omkring
fjellene i dalen – derav tittelen Cloud machine.
Mange av kunstnerne laget fine arbeider i år. Et spesielt sterkt
kunstverk for Ane Øverås var Ingrid Ogenstedt sin skulptur Dirtthrow.
– Da jeg så skulpturen første gangen slo det meg rett i brystet. Både av
kraften og styrken i formen, og den skjulte sårbarheten som ligger fanget inni.
Volumer buler og forandrer seg når du går rundt den. Jeg tenker umiddelbart
på Anna Eva Bergmanns grafikk med former som sprenger rammen og er nær
ved å briste. Min nå avdøde læremester i skulptur, Henri Murail fra Vendee i
Frankrike, forklarte at en form skal fylles til sitt maksimale potensiale, enten
volumet er konvekst eller konkav. Det er sjeldent at et kunstverk har truffet
meg så hard som dette. Som en ur-lyd rungende inni kroppen min. Under
åpningen var det flere som omfavnet skulpturen.
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Ingrid Ogenstedts skulptur Dirtthrow på Sennmyra
fotografert i skumringen.
Foto: Ingrid Ogenstedt

– Anette Friedrich Johannessen sin performance, Tidsbasert erosjon/
Time Based Erosion, markerte en fin start og slutt på utstillingsvandringen den 
10. august. Inspirert av tidevannet, sanden og fjellene på Kjerringøy vandret hun
3 ½ time i vannkanten bærende på flettede kurver og sand. Publikum kunne
observere henne gå frem og tilbake i tidevannet, og etter hvert som vannet
sank ble landskapet mer og mer synlig og det var lettere for henne å passere.
Seminar i Bodø
Basert på erfaring fra forrige biennale forteller Ane Øverås at i år valgte
hun å legge kunstnerpresentasjonene til Stormen bibliotek i Bodø, sam
men med seminaret «Å være en del av naturen» i Litteratursalen under
åpningsprogrammet helgen den 3.–4. august.
– Vi ønsket at folk i Bodø kunne få treffe kunstnerne og få lyst til å
følge med i deres arbeid. Vi ville fortelle om biennalen og om Land Art.
Vi inviterte derfor fagfolk og kunstnere som Per-Gunnar Eeg-Tverbakk,
Per Bjarne Boym, Andrew Friend, Rita Marhaug, Lillian Urheim og Mats
Pavall til å holde foredrag. Påfølgende dag ble det arrangert workshop i
Nevelsfjord på Tverbakk Ungdomshus for kunstnere og kunststudenter.
Selve utstillingsåpningen skjedde den 10. august med kunstvandring.
Det var noen fantastiske dager med mye overleveringer av kunnskap, og
Ane Øverås har inntrykk av at folk flest synes at Kjerringøy Land Art Biennale
er fint og spennende. Men hun kunne godt tenke seg at flere kom på semin
aret, og tok turen til Kjerringøy for å oppleve kunstnernes ferdige kunstverk.
– Kan hende folk tror dette er kunst for litt viderekommende, hvem vet.
Årets kunstnere var Anette Friedrich Johannessen og Christoffer Eide,
Charlotte Grum, Ingrid Ogenstedt, Jannecke Lønne Christiansen, Jens
Chr. Jensen, Karl Chilcott, Kristian Blomstrom Johansson, Lars Waldemar
og Mor Efrony. Les mer om biennalen på www.kjerringoylandart.com.

KUNSTKRITIKK
«NATIVE@HOME»
GALLERI NORD-NORGE, HARSTAD, 22.–29. JUNI 2019
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker, kunstkritiker og redaktør for Hakapik.no
Hilde Sørstrøm ◆◆ Veronika Sund, Siri Døsen ▶ Festspillene i Nord-Norge

Merethe Kuhmunnen sin
Cinná fápmu/Pussywarmer, 2018.
Foto: Hilde Sørstrøm

Sámi Girl Gang sitt syverksted på mesaninen.
Foto: Veronika Sund

Leter etter et hjem
i samfunnsdebatten
Et hjem er så mangt. Men mer enn noe annet skaper et hjem en
følelse av tilhørighet. Årets festspillutstilling Native@home stiller viktige
spørsmål om hvordan tilhørighet – eller fraværet av den – manifesterer
seg i ulike deler av mennesket og samfunnet.
Hva betyr det egentlig å være «native»? Hva betyr det å ha et hjem? 
Hvilken betydning har disse ordene hatt tidligere? Hva vil de bety i fram
tiden? Festspillutstillingen gir svært mange innganger til disse spørsmålene.
Og kanskje blir det for mange dører å velge mellom. Til tider føles det i alle
fall litt vanskelig å navigere tankene blant de flere titalls kunstverkene –
som i det ene øyeblikket diskuterer kjønnspolitikk og i det neste migrasjon.
Eldre og nye verk
Omtrent ti av verkene som kunstner og kurator Carola Grahn presenterer
i Native@home er ferske kunstverk. I tillegg er det flere andre verk, hvorav
de fleste er lånt inn fra kunstsamlingen Sámi Dáiddamágasiidna – Samisk
Kunstmagasin hos De samiske samlinger i Karasjok. Et godt grep som
bidrar til å sette sentrale kunstnere som John Savio og Nils Aslak Valkeapäa
i sammenheng med nålevende kunstnere som Gunnvor Guttorm, Hans
Ragnar Mathisen, Marja Helander og Ingunn Eldbjørg Utsi. Særlig gøy
er det å se Geir Tore Holms ikoniske Parabol (1993) stilt ut sammen med
Holms senere pappversjon Parabol (light) fra 1996. Det er i det hele tatt en
mangfoldig utstilling hva gjelder kunstneriske uttrykk hvor både grafiske
trykk, skulpturer, videoverk, fotografi maleri, med mer er representert.
Fugler og fremtidsvisjoner
Ett av kunstverkene som er produsert til akkurat denne utstillingen er
Matti Aikios videoverk Le Cygne (2019). Videoen viser hvite svaner som
sirkler – tilsynelatende desorienterte – rundt på en sort vannflate.

I samisk mytologi finner man ofte fugler på runebommer, hvor svanen
kunne symbolisere solens avskjed. Runebommen er forøvrig sterkt tilstede
i Hans Ragnar Mathisens tresnitt som henger ved siden av Aikios mørke
fremtidsvisjon. Sammen med Mathisens tresnitt Aajmoste aasjmoste/Nuppi
ilmmis nubbái (Fra en verden til en annen) (1995) spiller de særlig godt på lag
med Sigbjørn Skådens science fiction roman Fugl.
Romanen som ble utgitt like i forkant av festspillene, kan leses på
lilla A4-ark som dekker store deler av den ene veggen i galleriet. Skådens
historie handler om livet til 34 mennesker som lever sammen under en
kuppel på en fremmed planet som de kaller Heim. Etterhvert får de besøk
av en ny gruppe mennesker fra Jorden. Historien til Skåden, tresnittet til
Mathisen og filmen til Aikio skaper viktige innganger til å reflektere rundt
migrasjon og tilhørighet. Hvordan er det å dra fra sitt eget hjemland, for
å etablere seg i en annens hjemland? Et sted hvor du må forholde deg til
helt andre «husregler» enn du er vant til. Eller spurt på en annen måte;
hva vil det si å slippe noen utenfra inn i ditt hjem? Uten å røpe for mye av
handlingen (les den selv) oppstår det i Skådens bok noen anspente møter
som åpner opp for fine eksistensielle refleksjoner om hvordan tillitsforhold
påvirker tilhørighetsfølelsen i familiære og samfunnsmessige situasjoner.
Fremtidsvisjonene er også tilstede i Carola Grahns egen installasjon,
Ventän (2019). Plassert omtrent midt på gulvet i utstillingsrommet står en
snøfreser «pakket bort» under en mørk blå transparent presenning med et
mønster som ligner en stjernehimmel. Som om det ikke er behov for dette
redskapet i dagens varme klima, men forhåpentligvis en dag i framtiden.
Det er forøvrig et verk som snakker fint med Geir Tore Holms innrammede
akvarell Stjernehimmel (1994), laget av rødvin dryppet på papir.
Canadiske Whess Harmans fire punk-jakker har også noe futuristisk
over seg der de «svever» i rommet hengende i nylontråder fra taket. De
korte jakkene i ulike tekstiler er smykket med blant annet buttons, perler, ▶
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Fra Niillas Helanders performance
i Galleri NordNorge.
Foto: Siri Døsen

Sámi Girl Gang, gáktier.
Foto: Siri Døsen

Midt i utstillingen står Carola Grahns egen installasjon, Ventän, 2019.
Sigbjørn Skådens science fiction roman Fugl er skrevet på lilla ark
montert på veggen til høyre.
Foto: Siri Døsen

◀ hestehår og coyotetenner. På ryggen er det brodert utsagn som tar til
orde for samtaler, blant annet om feminisme og urfolksrettigheter. Man
kan nesten tenke seg at jakkene tilhører gjengmedlemmer som har funnet
sammen i et eget univers. Litt som Sámi Girl Gang har gjort.
Digitale hjem
Sámi Girl Gang møter man i galleriets andre etasje som for anledningen er
innredet til en systue. Her sitter noen medlemmer fra Sámi Girl Gang og syr.
På veggene henger gáktier og andre ytterplagg som luer, votter, sekker og
lignende – typiske for festivalbruk. Kjønnspolitiske kommentarer blir tydelig
i flere av tekstilarbeidene. En favoritt her er den svenske kunsthåndverkeren
Merethe Kuhmunnen sin Cinná fápmu/Pussywarmer (2018). En ryggsekk sydd
for å hedre duojárens egen lesbiskhet og vagina.
Men Sami Girl Gang eksisterer egentlig ikke som en faktisk gjeng. Det
er bare en idé. Prosjektet ble startet av kuratoren selv i samarbeid med
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kunstneren Silje Figenschou Thoresen for noen år siden. Selv ble jeg først
kjent med det gjennom instagramkontoen som ble opprettet i 2016. Frem til
nå har Sámi Girl Gang kun eksistert som en digital plattform med fokus på å
fremme feministiske verdier i et urfolksperspektiv. Sami Girl Gang blir derfor
også interessant med tanke på Native@home hvor alfakrøllen markerer
teknologiens plass mellom urfolk og hjem. Sami Girl Gang fremstår her som
eksempel på hvordan en digital møteplass kan være særlig viktig med tanke
på identitets- og relasjonsbygging. Kanskje spesielt i Sápmi hvor også store
avstander gjør det vanskelig å opprettholde vennskapene.
Utenforskap
«Hvordan tar vi kun det som er gitt?» spør Niilas Helander mens han
hopper fra vinduskarmen og legger seg flat på gulvet i sin performance
i utstillingen. «Kan vi ta uten å gjøre skade? Kan vi høste på en måte som
er gjensidig nyttig?», fortsetter han å spørre. I hans performance Where

Geir Tore Holms ikoniske porselenskopp
Parabol (1993) på en hylle på veggen.
Foto: Siri Døsen

Whess Harmans jakker i serien Potlatch Punk.
Foto: Siri Døsen

the senses will become theoreticans in their practice bringes kropp og tanke
sammen. Kunstneren tenker høyt, samtidig som han snor seg gjennom
rommet og lar gulv og vegger bli en del av koreografien. I tillegg til tanker
omkring miljø- og klima, er også kjønns- og urfolksperspektivet tydelig
tilstede: «Senere kom den offentlige skamliggjøringen – det var IKKE en
vennlig formaning. Du har ikke forandret dine veier, du er en skade for
vårt samfunn. Du må skamme deg.» Sier Helander i sin sosialpolitiske
performance som kanskje handler mer om å kjenne på følelsen av
utenforskap, enn tilhørighet.
Maktstrukturer
Native@home handler i stor grad om å stille spørsmål om hva et hjem er.
Det er et eksistensielt spørsmål som alle vil kunne fabulere rundt. Men
festspillutstillingen tar også noen andre interessante veier, blant annet
når urfolksperspektivet og kjønnsperspektivet bringes nærmere hverandre,

slik Niillas Helander og Sami Girl Gang gjør. Særlig Helander setter fokus på
hvordan maktstrukturer og ulike former for undertrykkelse stadig er tilstede
i samfunnet. Men jeg er litt redd for at dette viktige temaet forsvinner litt i
mengden kunst som presenteres. Refleksjonen stopper litt opp. Kuratoren
kunne med fordel konsentrert utvalget av verk litt mer.
Samtidig er det nok også et poeng i å la alle de ulike dørene stå åpne.
For det er gjennom disse mange inngangene at utstillingen demonstrerer at
de mange stemmene som ofte har blitt holdt utenfor både i kunsthistorien
og i samfunnsdebatten har betydning for vår forståelse av universelle og
eksistensielle spørsmål – ikke bare i politiske diskusjoner som først og
fremst berører urfolk. Med Native@home demonstrerer Carola Grahn at
urfolksperspektivet har et hjem i hele samfunnsdebatten og kan være
viktige bidrag både i sosialpolitiske, eksistensielle og klimapolitiske spørsmål.
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KUNSTKRITIKK
FRA ADELSTEEN NORMANN TIL OSCAR BODØGAARD
BODØGAARD KUNST & KULTUR, BODØ, 13. JUNI–18. AUGUST 2019
✎ Anki Gerhardsen ▶ frilans journalist og kunstkritiker
Bjørn Erik Olsen ▶ Bodøgaard Kunst og kultur

Adelsteen Normanns maleri med Børvasstindan, Beitende rein, 1874.

Adelsteen Normanns maleri med beitende rein og Børvasstindan i bakgrunn
fra 1874. Oscar Bodøgaard Børvasstindan, samme sted, ulik beretning. Adelsteen
Normann var ferdig med sitt liv og virke da Oscar Bodøgaard ble født.

Å fortelle
om verden
Hvem du omgås, hvem du vil være, hvilke rom du lever i: Alt dette avgjør
hvordan du oppfatter verden. Utstillingen med Adelsteen Normann og
Oscar Bodøgaard gir et godt grunnlag for refleksjon over ståsted og
virkelighetsbeskrivelse.
Vi lever i en tid der nyansene har dårlige kår. Det tenker jeg på der jeg
står og betrakter to helt ulike kunstverk som begge framstiller det kjente
fjellpartiet Børvasstindan i Bodø kommune. Det ene er spekket med
detaljer. Gjengivelsen er nesten fotografisk, men allikevel fylt med en veldig
patos slik maleriene gjerne var under nasjonalromantikken. Himmelen er
lyseblå, klar. Der er en perfekt skydott. Noen reinsdyr beiter i det myrlendte
landskapet under de steile, mektige tindene. Det formelig dufter av frisk
Nordlandssommer, og ingen tvil finnes i verden.
Det andre maleriet er noe abstrahert. Detaljene er visket ut, men
allikevel er fjellene lett gjenkjennelige. Framstillingen er formet av inntrykket
landskapet gir. Paletten er gråblå, beige, grønn, og mer preget av stemning
enn av virkelighet. Det er ro, det er fredfylt, men det kan når som helst bryte
ut et uvær fra den mørke overflaten som utgjør himmelen. Alt kan altså
endre seg.
Tilsammen gir disse to bildene en sammensatt beskrivelse av samme
sted. De byr på ulike perspektiver og ulike narrativ som allikevel får stå
side om side og minne tilskueren om at alt er relativt og alt flyter. Den
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påminnelsen trenger vi, vi som lever i en tid der polariseringen øker og
verden deles opp i svart og hvitt. Også slik kan en kunstutstilling være viktig.
Samme verden, ulike blikk
Bildene er malt av henholdsvis Adelsteen Normann og Oscar Bodøgaard,
og er en del av en større utstilling der disse to kunstnerne settes i dialog
med hverandre. Den ene født i 1848. Den andre i 1923. Den ene død noen
få år før den andre begynte sitt liv. De levde i hver sin tid, men begge er fra
Bodø, begge malte, og begge malte først og fremst natur. En natur de altså
fortalte svært ulike beretninger om, og opplevde på svært ulik måte. Sånn
sett er denne utstillingen også en liten leksjon i kunsthistorie, og epokenes
kjennetegn og typiske trekk.
Det er Harald Bodøgaard, maleren Oscar sin sønn, som har kuratert
utstillingen, og han har satt sammen drøyt 30 kunstverk som gjennom
sommeren har blitt vist på Bodøgaard – kunst & kultur. Han har også satt
sammen en utstilling av musikeren Terje Nilsen sine tegninger, malerier og
collager, men dette er montert i et eget rom.
Galleriet er egentlig i en slags limbotilværelse. Det er konkurs og ligger
ute for salg.
De tidligere driverne har allikevel fått lov av kreditorene til å holde
dørene åpne for såvel Nilsen som denne dialogen mellom to av byens store
billedkunstnere.

Oscar Bodøgaard sitt maleri Tre soler (1990).

Adelsteen Normann, Midnattsol.

Arbeidene etter Oscar Bodøgaard har naturlig nok galleriet og familien
tatt vare på, men i Bodø eksisterer også en stor samling med malerier av
Adelsteen Normann. Denne byen er imidlertid så fattig på kunstinstitusjoner
at samlingen foreløpig står på lager. Det er ganske trist å tenke på, og også
derfor er denne utstillingen verdt å glede seg over.
Kontakt over avstand
Det er helt klart stor avstand i uttrykket mellom de to kunstnerne, men
allikevel er det en åpenbar dialog. Enten er det motivet som ligner, som
for eksempel Sandhornet, en kjent og kjær fjelltopp i Gildeskål kommune.
Eller så er det noe med lyset eller fargene. Begge har gitt sin kunstneriske
opplevelse av såvel opprørt hav som midnattssol, fiskebåten, fiskere og det
nordlandske landskapet, og kuratoren har lyktes i å skape et komplekst,
men vakkert og interessant samspill.
Adelsteen Normanns fascinasjon over naturen uttrykkes gjennom
det storslåtte og opphøyde, ja, tidvis er det en nesten religiøs begeistring

som vi også ser i så mange av Normanns samtidige kunstnerskap som for
eksempel Even Ulving (1863–1952), Thoralf Holmboe (1866–1935) og Otto
Sinding (1842–1909).
Oscar Bodøgaard, derimot, jakter i mye sterkere grad på fornemmelsen,
det sanselige og inntrykket av naturen. Utstillingen viser i tillegg tydelig
hvordan han utviklet seg i nettopp denne retningen gjennom sitt
kunstnerskap – fra det figurative da han var helt ung og fram til malerier
som nesten helt slipper motivet og bare blir farger, lys og opplevelse.
Kunsthistoriens betydning
Bodøgaard – kunst & kultur har i tillegg til mye annet vist evne og vilje til
å formidle historisk kunst. Det er et viktig arbeid, og i denne utstillingen
fant jeg også en oppfordring til en større refleksjon. Men nå stenger altså
galleriet dørene. Hverken kommunen eller fylkeskommunen vil kjøpe, og
hvis galleriet forsvinner helt er det store spørsmålet hvem som skal gi
publikum innblikk i byens egen kunsthistorie heretter.
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KUNSTKRITIKK
AUDAR KANTUN ◆ YTRE INDRE
STORMEN KUNST, BODØ, 07. JULI–18. AUGUST 2019
✎ Hilde Sørstrøm
Hilde Sørstrøm

▶

kunsthistoriker, kunstkritiker og redaktør for Hakapik.no
Audar Kantun, Uten tittel, 2019.

En av flere nye keramikkskulpturer presentert i utstillingen.

Dekadente
samfunnsportretter
Mens 1800-tallets landskapsmalere og dagens turistnæring gjerne gir
et romantisk – og til tider ensidig – bilde av norsk folkeliv og kystkultur,
Audun Kantuns malerier og skulpturer oss med på en reise under
overflaten og inn i den norske naturen og kulturens forfall.
Motivene som presenteres i utstillingen Ytre Indre hos galleriet Stormen
kunst i Stormen bibliotek er mildt sagt drøye. Enten det er scener fra
jakt og fiske i åpne landskap, eller fra selskapsliv og fest, så inkluderer
kunstneren bak verkene, Audar Kantun, forskjellige former for rus i bildet.
Både mennesker og dyr får gjennomgå i det som samlet kan beskrives
som satiriske og dekadente samfunnsportretter.
Fråtsing
I et av maleriene som er uten tittel sitter for eksempel en velkledd herre ved
et restaurantbord dekket med hvit duk og tørker seg om munnen. Samtidig
står en ku og kalver rett på fatet hans. Bak han og de flotte vinflaskene hans,
står en bonde i kjeledress og markerer et tydelig klasseskille i bildet. Maleriet
forteller om grådighetskultur, og danner et tema som Audar Kantun i stor
grad presentere i flere av sine malerier og keramikk-skulpturer.
Slike fremstillinger av velstående, fråtsende menn og kvinner, er ikke et
ukjent motiv når vi ser bakover i kunsthistorien. Kantun trekker opp tråden
fra blant annet sjangermaleriene til nederlandske Pieter Bruegel (1525–1569)
med skildringer av mennesker i komiske dagligdagse situasjoner. Eller eng
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elske William Hogarth (1697–1764) som rystet engelskmennene 100 år senere
med sine satiriske og moraliserende fortellinger om britiske overklassemiljøer.
Flere referanser til andre kunstnere i kunsthistorien er også å finne
i utstillingen som forøvrig er laget i samarbeid med kunstneren selv og
kurator ved Stormen kunst Aslak Juul Kristensen. Tydeligst er referansene i
maleriet Kysset (2019) der Audar Kantun har malt to kyssende fiskermenn
ikledd gult regnhyr, sydvest og islandsgenser – det man nærmest kan kalle
nasjonaldrakt og selve symbolet på norsk kystkultur. Den ene står med
buksa på anklene med hånda godt plantet i buksa til den andre. Gustav
Klimts berømte – og ofte parafraserte – maleri av et kyssende par med
samme tittel eller Rodins velkjente skulptur av to elskede tett slynget
sammen, er to verk jeg lett kan sammenligne med. Når Kantun gjør sin
versjon godt over 100 år senere blir det først og fremst en kommentar til
stereotypiske fremstillinger av barske fiskermenn.
Konfrontasjoner
Ytre Indre bygger i stor grad på konfrontasjoner og de nærmere 30
maleriene og skulpturene som presenteres røsker ganske grundig opp 
i det bildet mange andre presenterer av norsk kystkultur. Gang på gang
konfronteres det romantiske landskapsbildet med indre grådigheter i
form av rølpete rus-scener. Noen av de drøyeste eksemplene er å finne 
i maleriene Aperitif (2017) der tre mennesker fråtser i sexrus og Vår i Jammer
dalen 1 (2018) som skildrer et kirkesamfunn med grove voldsscener.

Audar Kantun, Konfirmasjon, 2018.

Audar Kantun, Kysset, 2019.

Jeg tipper kunstneren har hatt det ganske gøy når han bega seg ut
på denne reisen gjennom menneskets materialistiske fråtsekultur. Men de
drøye fremstillingene oppleves ikke bare som humor. Det er først og fremst
et verktøy for å vise til en forfallende natur og kultur. Slik også William
Hogarth tok i bruk humor da han harselerte med den engelske overklassen
i sine satiriske portretter på 1800-tallet.
Når det er sagt så inneholder de satiriske samfunnsportrettene til
Kantun også varme og sårhet. Det kommer best fram i fremstillingene av
dyrene. Særlig i maleriet Apen som viser en sittende apekatt i en positur
ikke helt ulik August Rodins skulptur Tenkeren fra 1904. I Kantuns Valgets
hval (2019) spretter en spekkhogger opp av havet med en gul badering tredd
over seg (er det Keiko fra filmsuksessen Free Willy?). Bildene har noe trist og
vemodig over seg. Som om dyrene representerer en viss uskyld i det ellers
fordervede miljøet menneskene skaper rundt seg.

Satiriske samfunnsportretter
Kunstverkene i Ytre Indre er bundet sammen av den unge kunstnerens
særegne formale stil. Hans gjennomgående uttrykk og stil – skapt av
klare farger i sine malerier og røffe moduleringer i keramikkarbeidene –
framprovoserer et grelt uttrykk som kler og konsentrerer fortellingene godt.
Audun Kantun mestrer utvilsomt satiresjangeren når han portretterer sin
samtid med spott og spe. En tid han fremstiller som overdådig og med stort
overforbruk av naturresurser.
Kanskje er ikke de satiriske – og litt for overtydelige – samfunns
portrettene som Kantun henter frem det mest innovative kunstscenen
har å by på i dag. Men utstillingen har likevel en styrke i måten den
mangfoldiggjør bildet av Nord på. Ytre Indre gir virkelig bodøværingene
og turistene som besøker utstillingen, en ganske annen historie enn det
natur-romantikerne gjør – enten det er snakk om nasjonalromantikkens
landskapsmalere, eller Visit Bodøs egen Instagramkonto.
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CONVENTUS
SÁMI DÁIDDAGUOVDDÁŠ, 13. JULI–8. SEPTEMBER 2019
✎ Kristoffer Dolmen ▶ direktør ▶ Sámi Dáiddaguovddáš
Tor Egil Rasmussen ▶ Sámi Dáiddaguovddáš

Ragna Misvær Grønstad, Saltvannsblomst #8
og Saltvannsblomst #15, 2018, Tresnitt.

Oversiktsbilde fra utstillingen Conventus.

Grafikk i fokus
Norske Grafikere fyller 100 år. I sommer gikk Sámi Dáiddaguovddáš og
De Samiske Samlinger/RDM sammen om å lage to utstillinger for å vise
frem et bredt utvalg av grafikk fra kunstnere med samisk bakgrunn.
I 2020 skal én av utstillingene videre på turné.
Utstillingene Conventus og Ti grafikere: Et utvalg grafikk fra det Samiske
Kunstmagasin, markerer 100-årsjubileet til organisasjonen Norske Grafikere.
Et jubileum som i løpet av 2019 markeres med grafikkutstillinger over
hele landet. Her i nord har også Bodø kunstforening og Nordnorsk
Kunstmuseum bidratt med utstillinger til dette jubileet.
Grafikk har vært en viktig del av samisk kunst. I og med at disse
utstillingene skulle inngå 100-årsjubileumsmarkering var det derfor
essensielt å ha med arbeider av pionerer som blant annet John Savio
(1902–1938), Oddmund Kristiansen (1920–1998) og Iver Jåks (1932–2007).
Samt grafikk av eldre og yngre kunstnere som Inga Nordsletta Pedersen
som den eldste (født 1932) og Ragna Misvær Grønstad (født 1984) som
den yngste med medlemskap i SDS og bringer tradisjonen med å jobbe
grafikk videre. De to utstillingene tok ikke mål av seg for å vise alle samiske
kunstnere som har jobbet med grafikk, men kuratorene har gjort et
kresent utvalg.
Ti grafikere
Til utstillingen i De Samiske Samlinger/RDM var all grafikken hentet fra det
Samiske kunstmagasin/RDM. Samlingen rommer et stort antall grafiske
verker av samiske kunstnere. Direktør ved Samisk senter for samtidskunst
Kristoffer Dolmen har vært kurator og gjorde et utvalg fra denne samlingen
til utstillingen. Her vises verker fra flere av de samme kunstnere som i utstil
lingen på Conventus hos Samisk senter for samtidskunst, men med et større
fokus på naturstemninger, mennesker og dyr i møte med natur. Blant annet
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med verk av Inga Nordsletta Pedersen, Trygve Lund Guttormsen,
Hans Ragnar Mathisen, Arnold Johansen, Eva Aira, Tomas Colbengtson
og Hanne Grete Einarsen.
Conventus
Utstillingen Conventus hos Samisk senter for samtidskunst (SDG) presenterer
kunstverk lånt inn fra Samisk Kunstmagasin/RDM, Saviomuseet, Troms
fylkeskommune, Nordnorsk kunstmuseum og fra enkelte av kunstnerene.
Den viser et spenn av ulike grafiske uttrykk, og trykketeknikker fra
tradisjonelle til nyskapende formater. Utstillingens tittel er hentet fra et
tresnitt av Geir Tore Holm. Ordet conventus kan ha ulike betydninger som
møte og samling. I samisk kultur er ildstedet – Àrran – viktig møtested,
som er tittel på et tresnitt av Hans Ragnar Mathisen. Utstillingen som også
inneholder verk av Lena Stenberg, Kristin Tårnesvik og Katarina Pirak Sikku,
fletter sammen fortid og samtid i en samling av motiver som omhandler liv,
kultur og natur, fra det humoristiske til det alvorlige.
I det kuratoriske arbeidet med utstillingen har direktør ved SDG
Kristoffer Dolmen samarbeidet med kurator Elise Cosme Hoedemakers fra
Se Kunst i Nord-Norge. To hoder jobber ofte bedre enn ett, så også her. Det
har vært en interessant dialog om det å velge ut grafikk av ulike kunstnere
slik at det kan fungere i en god samklang med hverandre.
Skal ut på turné
Det lages nå en turnéversjon av utstillingen i samarbeid med Se Kunst i
Nord-Norge, og i desember skal Conventus stilles ut i galleriet til Norske
Grafikere i Oslo (12. desember 2019–8. januar 2020). Deretter vil utstillingen
turnere i 2020 til utvalgte visningssteder i Nord-Norge, som Adde Zetter
quist Kunstgalleri i Saltdal, Galleri Ariblå i Kulturfabrikken på Sortland og
til Lille Kabelvåg kunstgalleri.

NYHET
✎ Amalie Marie Selvik
hakapik.no

▶

sekunstmagasin

Fra blogg til nettmagasin for kunstkritikk
Hakapik startet som en blogg i 2017 av kunstkritiker og kunsthistoriker
Hilde Sørstrøm. Nå går Hakapik inn i en ny fase som nettmagasinet
hakapik.no for kunstkritikk i Tromsø.
Redaktør Hilde Sørstrøm har vært frilans kunstkritiker siden 2012. Hun startet
sin karriere her i SeKunstMagasin da hun flyttet tilbake til Tromsø etter å ha
tatt en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø og mastergrad i
Preventive Conservation fra Northumbria University i England.
I 2016, etter at hun deltok på Dark Ecology Journey med kurator Hilde
Methi, bestemte hun seg for å satse på en karriere som kunstkritiker.
– Bare et par dager etter at jeg kom hjem ba jeg om å få gå ned fra 100 til
50 i stillingsprosent hos Perspektivet Museum der jeg arbeidet som fotoarkivar.
Det var litt nervepirrende, men det føltes også helt rett, forteller Sørstrøm.
– Overalt hvor det produseres kunst er det behov for at det reflek
teres over den. For meg er Nord-Norge og det sirkumpolare nord særlig
viktig. Kunstproduksjonen i dette området tar ofte utgangspunkt i tematikk
knyttet til økologi, miljø- og klima, urfolk og migrasjon. Temaer som er av
global interesse, og som samtidig opptar det nasjonale og internasjonale
kunstfeltet. Det er derfor viktig at kunstkritikere er til stede også i dette
området. Motivasjonen min er at jeg ville fortelle og reflektere rundt det
som skjer på kunstfeltet i mitt område, forklarer Sørstrøm.
I 2017 søkte og mottok Sørstrøm prosjektmidler til kunstkritikk hos
Norsk kulturråd. Målet var å lage en blogg på nett for å publisere egne
tekster med fokus på kunstproduksjonen i nordområdene. Først startet
hun med en Instagramkonto før hun lanserte endelig nettsiden.

Navnet Hakapik (et jaktvåpen brukt i selfangst) valgte Sørstrøm etter
å ha hørt et radiointervju om filmen Ishavsblod.
– Jeg likte ordet. Kanskje først og fremst fordi det rimer litt på art 
critique. Hakapik er også et redskap som kan assosieres med nordområdene.
Denne høsten er bloggen blitt til et nettmagasin med ulike kunst
-kritiske tekster, anmeldelser, kommentarer og intervjuer. Innholdet
produseres av skribenter med ulik kunstfaglig bakgrunn med utdanning
fra Kunstakademiet eller andre fagmiljøet fra Universitetet i Tromsø.
– Takket være Troms Fylkeskommunes fokus på å fremme et
fagmiljø for kunstkritikk i Tromsø gjennom flere år med seminarer og
skriveverksteder med blant andre Nina Schjønsby og Halvor Haugen fra
Tekstbyrået, er det jo nå flere dyktige kunstskribenter i Tromsø. Jeg har
derfor lyst til å få frem de stemmene. Ikke bare min, sier Sørstrøm.
Hun har fått utelukkende positiv respons for Hakapik både fra
kunstfeltet, og andre som synes det er interessant å følge med på hva som
skjer på kunstscenen. Men Hakapik er på ingen måte noen Sørstrøm kan
arbeide fulltid med, og må fremdeles kombinere skriveoppdrag fra andre
oppdragsgivere med museumsarbeid.
– Jeg er veldig opptatt av at de som bidrar på Hakapik skal få betalt
etter kritikerlagets sine satser. Så mye av prosjektstøtten jeg har mottatt
går til å betale andre skribenter. Men det er jo det beste med Hakapik,
å få bidra til flere stemmer som reflekterer omkring kunstproduksjonen
her nord. I framtida håper jeg derfor på å få muligheten til å øke
publiseringsfrekvensen på Hakapik med flere tekster som går i dybden,
videoer, foto og podcast. Men da må det litt mere økonomi til.
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Bok om
Mitt Landskap
Over 14 000 besøkende har sett utstillingen Mitt Landskap som
turnerte i Nordland og Finnmark i 2016-2018 til seks steder, blant annet
Sortland kunstforening. Nå har hele utstillingsprosjektet blitt til bok.
Utstillingen Mitt Landskap tok utgangspunkt i den nordnorske kunstneren
Gunnar Tollefsen (født 1933) for å sette hans kunstnerskap i dialog med
en yngre generasjon av norske samtidskunstnere. Boken som har fått
tittelen Mitt Landskap – senmodernisme i dialog med samtidskunst inneholder
bilder og presentasjoner av kunstnerne og deres arbeider i utstillingen. I
tillegg har kunsthistorikeren Gunnar Danbolt skrevet et essay som tar et
nærmere blikk på hva denne dialogen mellom den eldre modernisten og
de yngre kunstnerne gir av fruktbare perspektiver på kunsten.
Resultatet av disse dialogene er blitt at både Gunnar Tollefsens mal
erier og skulpturer har fått utvidet betydning, samtidig som alle de syv
dialogpartnernes egne arbeider også har fått et større meningspotensiale
enn de ellers ville hatt. Så dette har vært en vinn-vinn-situasjon for alle
de åtte kunstnerne. Men også vært en demonstrasjon som har vist oss at
det kunsten gjør og utretter er viktigere enn hva den måtte være, og det
er jo det nye holdningen som den prosessuelle kunsten har ført med seg.
Kunstnere som deltok i utstillingsprosjektet var Siri Austeen (født
1961), HC Gilje (født 1969), Linn Halvorsrød (født 1980), Johanne Hestvold
(født 1988), Edvine Larssen (født 1977), Olav Christopher Jenssen (født
1954), Vemund Thoe (født 1980) og Gunnar Tollefsen (født 1933).
Mitt Landskap var en utstilling initiert og produsert av Se Kunst i
Nord-Norge som ble først vist i under Bodø Biennale 2016. Kuratorteam:
Eva Skotnes Vikjord (Se Kunst i Nord-Norge) og Torill Østby Haaland
(Nordnorsk Kunstnersenter). I august var det boklansering i
Kulturfabrikken på Sortland med foredrag av Gunnar Danbolt, professor i
europeisk kunsthistorie ved Universitet i Bergen.
Vil du kjøpe boken så kan du bestille den
ved å kontakte Se Kunst ▶ post@sekunst.no
Pris kr 280,– + porto
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Boksalg!
SKINN 1976–2016, Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år er en bok
for alle som har interesse for hvordan samarbeid, kulturpolitikk og
kunstformidling har utviklet seg i Nord-Norge gjennom de siste 40 år.
Boken dokumenterer ikke bare Se Kunst i Nord-Norge sin virksomhet.
Den belyser også kunstfeltet i sin helhet i landsdelen.
Boken er på 200 sider, og rikt illustrert med bilder fra
kunstutstillinger og formidlingsaktivitet gjennom perioden.
Les mer om boken på sekunst.no.
Pris kr 175,–
Bestill boken ved å sende en epost til
post@sekunst.no

VISUELLE NABOLAG
GALLERI 2, STAMSUND,
26. SEPTEMBER–24. NOVEMBER 2019
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstmagasin
Morten Thorkildsen ◆◆ Nasjonalmuseet

Per Kleiva, Blad fra imperialismens dagbok II, 1971, silketrykk.
Foto: Morten Thorkildsen/Nasjonalmuseet

Utstilling med
nasjonale kunstskatter
Nasjonalmuseets nye vandreutstilling Visuelle Nabolag kommer
til Stamsund. Selv om ikke selve originalmaleriet Brudeferden i
Hardanger til Hans Gude kommer nordover, så gleder Galleri 2 seg
til å presentere mange nasjonale kunstskatter i en ambisiøs og
spektakulær utstilling.
Utstillingen Visuelle nabolag utforsker uventede møtepunkter mellom
kunst, design og arkitektur. Den utgjør et skråblikk på Nasjonalmuseets
samling og inneholder mange kunstoverraskelser. Blant annet Andy
Warhol sitt portrett av Dronning Sonja. Hennes Majestet ble i 1982
portrettert av popkunstneren Andy Warhol i forbindelse med et
atelierbesøk hos kunstneren i New York – og ble i 1988 en del av
Nasjonalmuseets kunstsamling. Per Kleivas ikoniske Vietnambilde, et
silketrykk fra 1971 med svermer av amerikanske krigshelikoptere har blitt
et norsk ikon fra motstanden mot Vietnamkrigen. Disse verkene vises
blant annet sammen med en marmorskulptur som er nesten 2000 år
gammel og sorthvite fotografier av trålfiskere fra Kåre Kivijärvi.
Galleri 2 tilbyr omvisninger med workshop til skolene i kommunen, 
og publikum kan avtale gruppeomvisninger på forhånd.
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40 JAGI ◆ SÁMI DÁIDDAFESTIVÁLA/SAMISK KUNSTFESTIVAL
ALTA MUSEUM OG ALTA KUNSTFORENING, 21.–24. NOVEMBER 2019
✎ Amalie Marie Selvik
Rannveig Persen

▶

SeKunstMagasin

Rannveig Persens collage, Sámi culture gallery, 2018, er et av verkene
som blir stilt ut på utstillingen 40 Jagi på Alta Museum i november.

Samisk
kunstfestival
Samisk kunstfestival går av stabelen i Alta 21.–24. november 2019
for å markere 40-årsjubileet til Sámi Dáiddáčehpiid Searvi/Samisk
Kunstnerforbund (SDS). Festivalen skal feire den samiske kunstens
egenart, styrke, mangfold og identitet.
Jubileumsutstillingen 40 Jagi markerer Samisk kunstnerforbunds
40-årsjubileum. Utstillingen består av samisk samtidskunst og dáidda
duodji laget av rundt 43 kunstnere, som alle er medlemmer i Samisk
Kunstnerforbund. De ulike verkene varierer fra skulpturer til installasjoner
og malerier, og illustrerer et stort kunstnerisk mangfold. Kunsten vil være
plassert rundt om på hele Alta Museum, både inne og ute.
Den store jubileumsutstillingen åpner hos Alta Museum den
21. november av sametingspresident Aili Keskitalo, og markerer starten
på Sámi dáiddafestivála. Festivalen vil sette fokus på samisk kunst gjennom
flere kunstutstillinger og en rekke andre formidlingsaktiviteter rundt om
i Alta.
Målet er å skape dialog mellom kunstnerne og publikum via utstillinger,
teaterforestillinger, workshops, filmvisninger og uteromsprosjekter i Alta
sentrum i løpet av festivalen.
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Seminar om samisk kunst
Dagen etter festivalåpningen blir det seminar om samisk kunst på UIT
Campus Alta i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum, OCA og KORO.
På kvelden åpner den andre jubileumsutstillingen hos Alta kunstforening
av direktør for OCA Katya Garcia-Antón. Utstillingen på kunstforeningen
er kuratert med verk av kunstnere som Outi Pieski, Petteri Lahti, Per Isak 
Juuso, Máret Ánne Sara og Folke Fjällström. Tredje delen av jubileums
utstillingen 40 Jagi skal vises hos kulturhuset SISA, med verk av kunstnere
som Tomas Colbengtson, Ingunn Moen Reinsnes, Gjert Rognli, Lene E.
Westerås og Josef Halse.
Samisk Kunstnerforbund ble dannet i 1979 og har som formål å ivare
ta faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser for samiske billed
kunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer 
fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Styreleder Hilde Skancke Pedersen
og kunstner Synnøve Persen har jobbet med å planlegge 40 Jagi i flere år
og det siste året har Raisa Porsanger, Torgrim Halvari og Marte Lill Somby
vært med i komiteen.
Se hele programmet

▶

www.daiddafestivala.no
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Like
Betzy
En badass marinemaler,
glemt av historien.
15. juni 2019 –
16. februar 2020

