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SPESIALKOMPETANSE
Pikene på broen har nylig etablert seg i to gamle butikklokaler midt
i Kirkenes sentrum. Terminal B er en base for kunstnere i ulike faser
i utviklingsprosesser og kunstproduksjon. Det er også rom for visning
av samtidskunst som tilpasses etter behov. Med andre ord en smeltedigel
av spesialkompetanse for produksjon og formidling. Kirkenes er en by
med rundt 10 000 innbyggere og Pikene på broens nye Terminal B er
godt mottatt av publikum så langt. Men det er ikke nok. Som mange
andre aktører av denne kategorien er aktiviteten ikke fullfinansiert.
Med bare offentlig driftstøtte vil programinnhold i hovedsak avhenge
av prosjektmidler.

Det legges ned et stort arbeid i vår region for å gi publikum opplevelser
av profesjonell kunst som holder høy kvalitet. Det eksisterer mange aktører
i kunstlivet som driver sine virksomheter med små offentlige driftstilskudd
med programinnhold og formidlingsaktiviteten som må baseres på
prosjektstøtte. Et felles problem er at strategier utvikles og utprøves,
mens videreføringer av gode konsepter strander på grunn av en uavklart
økonomi. Det er helt avgjørende for det visuelle kunstfeltets fagområde
å kunne opprettholde og tiltrekke seg ny kompetanse og skape stabilitet
i aktivitet. Kunstfeltet trenger langsiktighet og forutsigbarhet for
å jobbe faglig.

Spesialkompetanse, er et begrep som gir indikasjoner på kvalitet. Kvalifiserte
og spesialiserte kunstarenaer har en profesjonelt drevet virksomhet for
produksjon, visning og formidling av utstillinger med samtidskunst. I følge
Kulturrådets undersøkelse om tilstanden for kunst og kulturarenaer i Norge,
Kunst, Kultur Arena, i møte med kunstens nye krav (2015), er det et klart skille
mellom spesialiserte og ikke-spesialiserte kunstarenaer for mer allmenne
behov som kommunale kulturhus og flerbruksarenaer, når det gjelder
tilpasning til kunstformenes formidlingsbehov. Undersøkelsen omfatter ikke
de nasjonale kunstinstitusjonene og heller ikke mindre arenaer for visuell
kunst. Rapporten bekrefter at spesialiserte arenaer for visuell kunst er de
som kan dekke behovene til visuell kunst best. Disse finner vi i all hovedsak
i de større kommunene (over 100 000 innbyggere). I kulturministerens
åpningstale på Kulturrådets årskonferanse i Oslo 9. november, understreker
Linda Helleland at en stor del av statsbudsjettet brukes på kunst og kultur
og at det er et privilegium. Hun påpeker videre at kulturnasjonen Norge
opprettholder en solid satsning på kunst og kultur, fordi vi trenger kulturen
for å leve meningsfylte liv. Derimot viser Kulturrådets statistikker at det
visuelle kunstfeltet fortsatt ligger på bunnen i forhold til bevilgninger, fra det
statlige kulturbudsjett. At kunst og kultur gir økt livskvalitet er ikke noe nytt
og kunsten er kanskje det aller viktigste i samfunnet.

Sett i lys av Kulturrådets rapport har den offentlig satsning på
kunstfeltet ikke vært tilstrekkelig utover nasjonale institusjoner og
i de større byene. Tilstanden i Nord-Norge preges dessverre også
av en stor mangel på spesialkompetanse på visuell kunst rundt om
i kommunene. Se Kunst i Nord-Norge i Bodø startet nylig en ny kursrekke
i pilotprosjektet «Kompetanseprogram Arenautvikling for visuell kunst i
Nordland». Her skal både offentlige og private aktører kurses i praktisk
og teoretisk kunnskap om det å være produsent, kurator og formidler
fra A til Å. Kompetanseprogrammet skal dermed bidra til å styrke den
spesialkompetansen som trengs i Nord-Norge for å få etablert kvalifiserte
arenaer. Vi trenger kunst og kultur også utenfor de største byene
for å skape sterke og inkluderende samfunn, leve meningsfylte liv
og forstå hverandre.
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finnmark: Trine Noodt, styreleder ◆ tlf.: 40 72 91 88 ◆ trine.noodt@gmail.com
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HVA SKJER?
DESEMBER 2017–MARS 2018

The Searcher av Viktor Pedersen som
deltar i utstillingen Steinalderdrømmer.
Utsnitt.

Bester I, Mayotte, 2015. Utsnitt.
Foto: © Zanele Muholi
Courtesy of STEVENSON,
Cape Town/Johannesburg

Lars Lerin tilhører det ypperste sjiktet
av verdens beste akvarellmalere. Her
er en detalj av hans fire meter lange
akvarell, Förort fra 2009. Utsnitt.

UTSTILLINGer
PAINTING | OR | NOT
2017–2018: Kaviarfabrikken
Nymontering av fast samling
21.10.2017–2020: Nordnorsk Kunstmuseum
I Craft, I Travel Light
28.10.2017–11.02.2018.: Samisk senter
for samtidskunst
MINA/MEG – Zanele Muholi, Sara Christensen,
Linn Cecilie Ulvin og Ahmed Umar
10.11.2017.–14.01.2018.: Nordnorsk Kunstnersenter
Antifreeze: Rehearsals as Score – Katja Aglert
21.11.2017.–21.01.2018: Polarmuseet
Juleutstillingen 2017
Hovedutstiller Christel Boquist
24.11.–17.12.: Harstad kunstforening
LARS LERIN
25.11.2017–20.01.2018: Galleri NordNorge
Urban Arctic: Kirkenes and the Barents Postcards –
Victor Frankowski
25.11.2017–12.01.2018.: Terminal B

FIG – Bodøkunstnere
Desemberutstilling
25.11.–23.12.2017: Bodø kunstforening
Shibori – Kari Elfstedt
25.11.–23.12.2017: Bodø kunstforening
Transition Times – Anne Gundersen
03.–21.12.2017: Rana kunstforening
Čájet ivnni: Vuostálastte, Čuožžil, Ovddit/
Show Me Colour: Resist, Stand Up, Advocate
Geir Tore Holm, Synnøve Persen, Marita Isobel
Solberg, Anders Sunna, Suohpanterror, med flere
09.12.2017.–11.02.2018.: Sámi Dáiddaguovddáš/
Samisk senter for samtidskunst
Calder Harben og Damla Kilickiran
19.01.–18.03.2018: Tromsø kunstforening
Objects to be destroyed
Filmprogram kuratert av Greg Pope
19.01.–21.01.2018: Kurant Visningsrom
Ane Hjort Guttu – Festivalutstillingen 2018
Tromsø Internasjonale Filmfestival
19.01.–18.03.2018: Tromsø kunstforening

72. Nordnorske Kunstutstilling
20.01.–04.03.2018: Bodø kunstforening
Steinalderdrømmer – Viktor Pedersen,
Maria Dorothea Schrattenholz, Simon Wentzel
Tegnander, Miriam Haile, Calder Harben
og Damla Kilickiran
Tiårsjubileumsutstilling med seks kunstnere
fra Kunstakademiet i Tromsø. Kuratorer:
Arne Skaug Olsen og Tanya Busse
26.01.–31.03.2018.: Nordnorsk Kunstnersenter
Nico Wideberg – Vinterlysutstillingen
10.02.–10.03.2018:Rana kunstforening
Sonya Kelliher-Combs
24.02.–29.04.2018: Kunsthall Svalbard
Trade Low – Score High
Barents spektakel 2018
21.02. – 25.02.2018.: Kirkenes
Yoiking with the Winged Ones – Ande Somby
24.02.2018 – 02.04.2018.: Samisk senter
for samtidskunst
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DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2018–2021
✎ Anki Gerhardsen

▶

Journalist Og Kritiker
Geir Tore Holm, Fughetta (2014)
i Festspillutstillingen Subsistence under
Festspillene i Nord-Norge 2017. Utsnitt.
Foto: Brian Adams/FINN

Hva skjedde med
det Nordnorske
kultursamarbeidet?
Siden 1991 har Nordland, Troms og Finnmark hatt en fellesavtale om
kultursatsing i landsdelen. Fra nyttår trer en ny og revidert avtale i kraft.
Festspilldirektør Maria Utsi er redd den forteller mer om splittelse enn
om fellesskap. Den bekymringen er hun ikke alene om.
– Dette er veldig alvorlig. Ikke fordi det får økonomiske konsekvenser
for oss. De utfordringene har løst seg. Dette handler om noe mye viktigere.
Det handler om det generelle samarbeidsklima i Nord-Norge etter debatten
om regionreformen. Den nye nordnorske kulturavtalen reflekterer at
Nordland trekker seg vekk, sier Maria Utsi, direktør for en av de største
kulturinstitusjonene i landsdelen; Festspillene i Nord-Norge.
Festspillene har vært en årlig begivenhet siden 1965, og har utviklet
seg fra en musikkfestival til en helårsdrevet institusjon med et mangfoldig
kunst- og kulturuttrykk. Festspillene har blitt en betydelig arena for
debatt, internasjonale perspektiver, og et møtested for kulturaktører
fra inn- og utland. De omsetter for om lag 26 millioner kroner i året,
og er i stor grad finansiert gjennom statlige tilskudd, kommunale
tilskudd og Den Nordnorske Kulturavtalen.
Kulturavtalens hensikt
Den nordnorske kulturavtalen definerer et forpliktende, økonomisk
samarbeid for alle de tre nordnorske fylkene, og utløser betydelige statlige
tilskudd. Avtalen har som visjon og mål å sikre at profesjonell kunst og
kultur av høy kvalitet er tilgjengelig for alle. Samarbeidet skal videreutvikle
kulturfeltet i landsdelen, satse internasjonalt og særlig i Nordområdene.
Og sist, men ikke minst: avtalen skal bygge institusjoner som gjør det
attraktivt for utøvere innenfor kulturfeltet å etablere seg i landsdelen.
Nå er avtalen revidert og endret fordi Nordland fylkesting vedtok at
de skulle redusere sin andel med én million kroner. Helt konkret betyr det
at det som før var én felles avtale mellom de nordnorske fylkene og 14
kulturinstitusjoner, har blitt til tre ulike avtaler. Den store fellesavtalen har
fått et noe mindre omfang, og de tre fylkene står ikke lenger samlet bak alt.
Nordland støtter noen institusjoner i eget hjemfylke alene, mens Troms og
Finnmark har laget en tilleggsavtale for å fange opp dem som enten har falt
helt ut under reforhandlingene, eller har fått tilskuddet redusert. Festspillene
hører hjemme i sistnevnte kategori.
Pengene er altså sikret gjennom tilleggsavtalen, men allikevel
er Utsi bekymret.
– Det er viktig å forstå at kulturavtalen har vært helt unik i nasjonal,
og kanskje også internasjonal sammenheng. Nord-Norge har klart å ta
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strukturelle grep. Vi har gått sammen for å dekke landsdelsdekkende
funksjoner i stedet for å slåss for hvert vårt. Det er utrolig smart, og har
betydd mye for å styrke kulturlivet. Denne avtalen har blitt lagt merke til fra
sentralt hold, og holdt fram som en helt riktig vei å gå. Husk at vi er en tynt
befolket region, og hvis vi nå skal sitte på hvert vårt nes og kjempe for vårt,
så mister vi en viktig plattform for utvikling.
Denne bekymringen er ikke Utsi alene om.
Uro i kunstfeltet
Den visuelle delen av kunstfeltet er nemlig også berørt av endringene i
avtalen. Se Kunst i Nord-Norge er tatt ut, men fanget opp av Nordland fylkes
egen avtale. Samisk senter for samtidskunst, som er lokalisert i Karasjok er
tatt ut, men fanget opp av tilleggsavtalen mellom Tromsø og Finnmark.
Trastad samlinger, som viser kunst laget av psykisk utviklingshemmede i
hele landsdelen er tatt ut, men også de har blitt en del av tilleggsavtalen.
Den Nordnorske Kunstutstilling (Nordnorsken) er tatt ut, men er nå en
del av Nordlandsavtalen. Nordland kunst- og filmfagskole er tatt ut, og
de økonomiske forpliktelsene er blitt overtatt av utdanningsavdelingen i
Nordland fylke. Målet er at hele skolen skal flyttes inn i universitetssektoren.
Både Samisk senter for samtidskunst og Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
har uttrykt sin skuffelse i flere medieoppslag og leserinnlegg. Styreleder
Trine Noodt i SKINN uttrykker det slik i avisa Finnmarken 9. juni i år:
– Reforhandling av avtalen gir en klar indikasjon på at Nordland vil
redusere sitt engasjement i landsdelssamarbeidet. I motsetning ser vi at
Troms og Finnmark styrker sitt kultursamarbeid i sin region og har inngått
en sideavtale.
Daglig leder Eva Skotnes Vikjord i Se Kunst i Nord-Norge legger til at
de ikke har mistet sitt regionale tilskudd.
– Vårt tilskudd er ikke redusert, fordi Nordland har overtatt hele
ansvaret. Men vi har ikke fått noe klart svar på hvorfor vi er tatt ut av
fellesavtalen. Det har ikke vært noen evaluering, og de tre fylkene har vidt
forskjellige begrunnelser, sier Vikjord. Hun minner også om at Se Kunst i
Nord-Norge har fulgt opp sitt landsdelsoppdrag, som er basert på fylkenes
vedtatte strategi for visuell kunst i Nord-Norge fram mot 2020.
– At landsdelssamarbeidet ikke lengre har forankring i en felles strategi
for utvikling av kunstfeltet er et stort tilbakeskritt. Men Se Kunst i Nord-Norge
fortsetter sitt strategiske arbeid for å videreutvikle kunstfeltet i landsdelen,
spesielt med fokus på formidlingsarenaer. Samtidig gir endringen oss nye
muligheter med tanke på satsningsområder og prioriteringer, forteller
Eva Skotnes Vikjord.

Maria Utsi, direktør for
Festspillene i Nord-Norge.
Foto: Øyvind Arvola

Nordnorsken 2017 på Tromsø kunstforening med
Ellen Grieg sin Transformasjoner av farget nylontau, og
i bakgrunn Sigrid Bjørbæk sin serie Ny/Ne i glass og
Kamilla Sajetz Mathisen skulptur Vokter i steingods.
Foto: Hilde Sørstrøm

Catarina Bilsmark,
programsjef for NOSO.
Foto: Marius Fiskum/NOSO

Cathrine Terese Persson, som er
daglig leder for Bodø kunstforening
og dermed ansvarlig for Nordnorsken.
Foto: Bodø kunstforening

Nordnorsken er ute
Cathrine Terese Persson, som er daglig leder for Bodø Kunstforening
og dermed ansvarlig for Nordnorsken, deler både skuffelsen og
frustrasjonen. Persson har allikevel bestemt seg for å skyve skuffelsen
til side og tenke konstruktivt.
– Det er klart vi reagerte sterkt, men nå er vi faktisk også i en friere
posisjon til å tenke annerledes. Vi har ikke den samme forpliktelsen overfor
Troms og Finnmark som før.
Persson understreker at de selvsagt ønsker å fortsette med å turnere
i hele landsdelen og vil jobbe for å få det til. Hun sier at kunstforeningen
allikevel kan benytte situasjonen til å orientere seg på nytt, og at det kan
bli vel så interessant å tenke muligheter på tvers av landegrenser i nord.
– Jeg vet virkelig ikke hvorfor vi er tatt ut av avtalen. Kanskje de har sett
på oss som gamle og trygge. Men Nordnorsken har vært et viktig prosjekt
for landsdelens kunstfelt.
Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) opererer i alle fylker, og har
lenge vært en del av Den Nordnorske kulturavtalen. De har ikke fått sine
budsjetter barbert i reforhandlingen, men daglig leder Irene Nordhaug
Hansen stiller seg allikevel bak den bekymringen kulturfeltet målbærer:
– Avtalen er uhyre viktig for utviklingen av kunst- og kulturlivet i
Nord-Norge. Det er selvfølgelig helt naturlig at den revideres, og at det kan
føre til at noen aktører tas ut mens andre flyttes inn. Men at fylkene ikke
lenger greier å stå samlet om én felles avtale sender helt feil signaler til
sentrale myndigheter. Vi har ikke flust med store kulturinstitusjoner i denne
landsdelen, og hvis det ikke lenger er felles vilje til å betale for dem vi har,
betyr det mye for symboleffekten.
Kutter hos den største
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) er den største aktøren
i landsdelens profesjonelle kulturliv, og er eid av både Bodø og Tromsø

kommuner. I 2017 fikk orkesteret drøyt 83 millioner kroner i offentlig støtte.
Litt under 25 millioner av disse kommer fra kulturavtalen, resten er fra
staten. Statens tilskudd er basert på regionens egen investering, og hvis
regionen kutter, kan staten kutte tilsvarende.
Nå har tilskuddet fra kulturavtalen blitt redusert med litt mindre enn
en halv million, og dermed kan staten i verste fall redusere sitt bidrag
med 3.3 millioner. I motsetning til festspillene er ikke NOSO fanget opp av
tilleggsavtalen, og må altså belage seg på en betydelig og reell innsparing.
I følge programsjef Catharina Bilsbak vil det ramme orkesterets totale
aktivitet, men særlig turnévirksomheten i distriktene. Det gjør Bilsbak
fortvilt, og hun er også svært urolig for framtiden.
– NOSO konkurrerer på en internasjonal arena. Vi kan dokumentere
gode kunstneriske resultater og begynner nå å merke økt etterspørsel
fra både utland og innland. Men skal vi få de beste folkene, så må vi
kontinuerlig jobbe steinhardt med kvaliteten. Vi har ikke råd til å dabbe av.
Catharina Bilsbak har problemer med å forstå hvordan politikerne
prioriterer, og spør hva visjonene i kulturavtalen egentlig skal bety.
– Det står at det skal satses på å bygge høy kvalitet og profesjonalitet,
men hva skjer nå i praksis? Når NOSO er landsdelens eneste profesjonelle
orkesterorganisasjon, er det merkelig at det er akkurat her det skal kuttes.
Man kan få et uheldig inntrykk av at alle bare skal være sånn passe gode og
sånn passe små. NOSO er fortsatt under oppbygging, og hvis vi ikke får lov
til å gå i front og bygge oss store, taper Nord-Norge konkurransemessig til
Sør-Norge, mener hun.
Kuttet i støtten til NOSO bekymrer også kultursjefen i Bodø kommune,
Arne Vinje. Han er svært opptatt av orkestrets framtid - ikke minst fordi
22 av NOSO sine ansatte er bosatt i Bodø. Han ønsker ikke å kommentere
fylkenes valg om å redusere støtten, men sier at han håper Bodø og Tromsø
greier å kompensere for nedtrekket i kommunebudsjettene for 2018.
▶
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Fylkesråd for næring i Nordland
fylkeskommune Ingelin Noresjø.
Foto: Nordland
fylkeskommune

Hanne Grete Einarsen sin utstilling Trekk pusten opp i det blå,
som denne høsten ble vist i utstillingslokalene til Samisk senter
for samtidskunst i Karasjok.
Foto: Liv Engholm/Samidaiddaguovddas

Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder
i Troms fylkeskommune.
Foto: Lars Åke Andersen

– Det er for å unngå at staten skal kutte. Men hvis dette fortsetter,
hvis det kommer flere kutt, da må vi spørre om det i det hele tatt er
grunnlag for å ha et orkester. NOSO er viktig for hele landsdelen, og vi må
passe på at de har økonomi til å virke, sier Vinje.
Sakspapirene forteller
Hva som ligger bak oppsigelsene, er det ikke entydige svar på. De tre fylkene
har nemlig ulike forklaringer. Noe som kommer fram av sakspapirene fra de
politiske prosessene. I vedtaket fra Nordland fylkesting heter det at Se Kunst
i Nord-Norge er tatt ut på grunn av innsparinger. Hos Troms står det at de er
tatt ut fordi de ikke har levert tilfredsstillende på landsdelsoppdraget.
Nordland skriver lite om konsekvensene av å redusere tilskuddet til
Festspillene, Troms skriver at beslutningen gir inntrykk av at landsdelen
ikke lenger står samlet bak dette fyrtårnet, og at det er uheldig. Troms og
Finnmark vil styrke unge filmtalenter ved å gi penger til Filmveksthuset
Tvibit som er lokalisert i Tromsø. Det vil ikke Nordland. Nordland nevner
ikke Tvibit i sine sakspapirer, men Troms skriver at Nordland sitt nei gir
ungdommene i hele landsdelen et dårligere tilbud.
Nordland skriver lite om hva Trastad samlinger betyr, Troms og
Finnmark skriver at dette er verdens største samling av outsider art og
et viktig kompetansesenter for hele Norge. Samtlige fylkesting har lagt
vekt på at Samisk senter for samtidskunst ikke har levert tilfredsstillende
kvalitet og omfang, mens Troms og Finnmark mener det siste årets
innsats er av så høy kvalitet at det ikke er riktig å kaste dem ut. Finnmark
vektlegger dessuten at konsekvensene ville blitt dramatiske for den samiske
kunstformidlingen.
Nordland skriver ingenting om signaleffekten av å ha tre ulike avtaler,
og gir heller ikke på annen måte uttrykk for bekymring for konsekvensene.
Finnmark og Troms gir begge uttrykk for de uheldige signalene dette
sender. I sakspapirene til fylkesrådet i Troms er det formulert slik:
Det er ikke optimalt at forhandlingsresultatet har endt opp med tre
ulike avtaler, men det er det som har vært mulig å oppnå innenfor
rammene av forhandlingene. Resultatet kan bli at landsdelen
ikke lenger framstår som den samla enheten som kunst- og
kulturinstitusjonene/organisasjonene er bygd opp etter og som har
vært en styrke for landsdelen. Det vil også kunne føre til et redusert
tilbud i hele landsdelen.
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Hovedutvalgsleder for kultur
Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.
Foto: Finnmark fylkeskommune

Finnmark er også bekymret for at oppsigelsen av Nordnorsken vil gi
færre visninger av denne utstillingen med samtidskunst i Finnmark fylke.
Avviser splittelse
Til tross for ulike signaler i sakspapirene, avviser fylkesråd i Nordland
fylkeskommune Ingelin Noresjø at det er grunn til bekymring for
samarbeidsklimaet i landsdelen.
– Vi er tre fylker med ulike ståsted og ulike prioriteringer, men vi har
fått på plass en avtale som vi alle er enige om. Forhandlingene har vært
svært krevende, og en stund var jeg redd det ikke skulle bli noen avtale
i det hele tatt. Det har vi klart, og vi står sammen bak den.
Ingelin Noresjø er nå fylkesråd for næring, men var fylkesråd for kultur
under hele reforhandlingsprosessen av kulturavtalen. Hun er kjent med
misnøyen reforhandlingen har generert i de ulike kulturinstitusjonene,
men hun er ikke med på at endringene kan leses som en konsekvens av
konfliktnivået i debatten om regionreformen. Tvert imot mener Noresjø
at den nye avtalen styrker kulturlivet.
– Vi ser hele kulturlivet i sammenheng. Noe kan vi gjøre sammen,
og noe kan vi gjøre hver for oss.
Noresjø vedgår at hun ble overrasket over omfanget da hun fikk vite at
Troms og Finnmark lagde en egen tilleggsavtale, men ser allikevel behovet.
– Troms og Finnmark skal slås sammen til en region, og da er det
kanskje lurt å ha en egen avtale kun for dem. Jeg vet at noen prøver å
framstille det som om Nordland har meldt seg ut, men det er temmelig
søkt, sier Noresjø, som understreker at det handler om å forholde seg til
økonomiske realiteter:
– Når et samlet fylkesting har vedtatt at det skal spares penger,
så må det faktisk gjennomføres.
– Sakspapirene fra Troms signaliserer tydelig skuffelse over at dere kutter
i støtten til festspillene i Nord-Norge. Hvordan reagerer du på det?
– Festspillene var i en særstilling da de ble etablert. Den gangen var
det ikke så mange festivaler i landsdelen. De har fortsatt en viktig posisjon,
men samtidig har det kommet mange nye inn, og de forventer også bidrag.
Bildet har altså forandret seg. ▶

✎ Anki Gerhardsen

▶

Journalist Og Kritiker

Nordland fylke har fått
økte utgifter som følge
av reforhandlingen
Nordland fylke skulle spare én million kroner på å reforhandle
kulturavtalen. I stedet har utgiftene økt med 1,4 millioner kroner.
Nordland Kunst- og filmfagskole er lokalisert i Kabelvåg, og har fram til
nå vært en del av Den nordnorske kulturavtalen. De tre fylkene er enige
om at dette er en fagskole og ikke en kulturinstitusjon, og at skolen
derfor skulle ut av den nye avtalen. Skolen har akkurat fått godkjent
bachelorutdanning, og jobber nå for å bli overført til høgskole- og
universitetssektoren. Hvis arbeidet bærer frukter, vil skolen flyttes fra
fylkeskommunale til statlige budsjetter.
Men ingenting er avklart, og inntil videre må Nordland fylke betale.
Det betyr at reforhandlingen av kulturavtalen har ført til økte utgifter
for fylkeskommunen samlet sett. Selv om Nordland har kuttet bidraget
til kulturavtalen med 758 190 kroner, må de nå håndtere kunst- og
filmfagskolens utgifter uten støtte fra resten av landsdelen. Det dreier
seg om en utgiftsøkning på 2 184 000 kroner som skal hentes fra fylkets
utdanningsavdeling.
Nordlands samlede utgifter har altså økt med 1 425 000 som en
direkte konsekvens av reforhandlingen av Den nordnorske kulturavtalen.

◀ Ingelin Noresjø trekker fram Nordland musikkfestuke som
ett eksempel. Hun vedgår at musikkfestuka ikke har det landsdels
oppdraget som festspillene har, men sier at Nordlands bidrag til
festspillene var et for stort løft. Nordland har redusert sitt bidrag til
Festspillene fra 1,6 millioner til 1 million kroner.
– Behovene har forandret seg. Samtidig vil jeg understreke
at jeg synes det er veldig positivt at Maria Utsi og festspillene
setter Nord-Norge på det internasjonale kartet.
Ulike syn, ulike ønsker
Willy Ørnebakk var Troms sin politiske representant
under reforhandlingene.
Han er også fornøyd med at det ble en omforent avtale,
men på direkte spørsmål om hvorvidt resultatet speiler et vanskelig
samarbeidsklima, svarer Ørnebakk slik:
– Vi må bare konstatere at det gikk som det gikk. Det var åpenbart
ønsker om å prioritere forskjellig. Hva festspillene angår, er det helt klart
at vi hadde forskjellig syn.
Ørnebakk understreker allikevel at det fortsatt er et stort og utbredt
samarbeid mellom de tre fylkene.
– Jeg er veldig glad for at vi klarte å få på plass en felles kulturavtale,
og jeg er sikker på at dette enestående prosjektet er svært viktig.
Ørnebakk får langt på vei støtte fra hovedutvalgsleder for kultur
Geir Ove Bakken i Finnmark.
– Jeg skjønner alle bekymringene, men jeg er først og fremst glad for
at vi har fått på plass en avtale som jeg betrakter som uhyre viktig for
landsdelen, fastslår Bakken.
Nordland fylkeskommune greide allikevel ikke å spare en hel
million i reforhandlingsprosessen. Reell innsparing på kulturavtalen
ble 758 190 kroner.
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KUNSTKRITIKK
«I TASTE THE FUTURE»,
LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL
1. SEPTEMBER–1. OKTOBER 2017
✎ Hilde Sørstrøm ▶ KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
Kjell Ove Storvik ▶ Nordnorsk Kunstnersenter

Eglé Budvytytés performance Liquid Power
Has No Shame, 2017 ble presentert både som
liveperformance i Henningsværs gater og
som videoinstallasjon i Trevarefabrikken.
Marysia Lewandowsoa og Neil Cumming,
Museum Futures: Distributed, 2008.

To skritt frem og tre tilbake
Etter å ha reist med tidsmaskinen LIAF 2017 skjønner jeg at det kan
lønne seg å sjekke bagasjen en ekstra gang før jeg reiser videre.
I anledning Lofoten Internasjonale Kunstfestival 2017 (LIAF) har en rekke
internasjonale og norske kunstnere spekulert seg 150 år fram i tid.
Oppgaven fikk de av kuratorene Heidi Ballet og Milena Høgsberg, og
kunstnernes utgangspunkt var tettstedet Henningsvær i Vågan kommune
i Lofoten. Det var også her i det lille fiskeværet med kun 460 innbyggere at
årets biennale gikk av stabelen i september. Nordbrygga, Fredrikssenbruket
og Trevarefabrikken ble benyttet som visningslokaler for kunstutstillingene.
I tillegg ble også lokaler som Festiviteten, gatene og Henningsvær Stadion
inntatt av kunstnerne.
Koreografi på banen
På Henningsvær Stadion sitter kunstner Daisuke Kosugi og deler
ut audioguider til kunstpublikummet på LIAF. Kosugi sin lydvandring
Good Name (Bad Phrase) består av flere forskjellige lydspor. Jeg og de andre
deltakerne forsvinner inn i hvert vårt hørespill bestående av forskjellige
historier som går i retning av det tragikomiske. Mellom historiene guides
vi rundt på banen gjennom forskjellige beskjeder som «gå til nærmeste
hvite strek» eller «gå til et sted hvor du føler du har passe avstand til andre
mennesker». Andre lydspor igjen ber oss gå i takt med musikken.
Ettersom vi bestemmer selv når vi vil starte lydvandringen, og det er ulike
lydspor som florerer til enhver tid, blir det alt annet enn en synkron handling
mellom deltakerne. Det hele må se ganske sært ut fra sidelinjen. Der sitter
Kosugi selv og beskuer spillet som utspiller seg. Jeg tenker først at vi ser
ut som programmerte roboter under kunstnerens kontroll, men egentlig
stemmer ikke det. For det som kan oppfattes som en kontrollert koreografi
er heller et spill som formes av tid, sted og vår respons til beskjedene vi får
på øret. På underfundig vis kommer det frem hvordan – som medspillere
eller motspillere – bare er deler av et større nettverk hvor egentlig ingen har
kontroll. Eller? Hvordan vil spillet utvikle seg i framtiden? Hvem har kontroll?
På meg, på samfunnsutvikling, politikk og miljø? Hvem bestemmer ditt
neste skritt?
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For mye film
Science fiction-sjangerens enorme innflytelse i filmmediet er godt kjent.
Så det er kanskje ikke så overraskende at en sentral del av utstillings
programmet på Trevarefabrikken, Nordbrygga og Fredriksenbruket bestod
av videoverk. Men nettopp fordi det er et naturlig valg er det også et litt
kjedelig valg. Når det er sagt var det likevel flere filmer som var interessante.
Et viktig bidrag var for eksempel Fabrizio Terranovas portrett av Donna
Haraway som gav publikum mulighet til å bli kjent med teoretikeren og
feministen som har inspirert flere av kunstnerne. Fascinerende var også
samtalen som utspillet seg i filmen til Marysia Lewandowsoa og Neil
Cumming. I deres Museum Futures: Distributed fra 2008 møter vi en journalist
som intervjuer direktøren ved det Moderna Museet i Stockholm i år 2058.
Filmen åpner for viktige spørsmål om hvordan teknologi og global økologi
vil påvirke samlingsforvaltningen i museer og arkiver i framtiden.
Den typiske science fiction dystopien er tydelig tilstede i Ann Lislegaards
tokanals 3D-animasjon Malstrømmen (2017) som vises på Trevarefabrikken.
Gallegrønn lyssetting, hakkende lyd og en cyborg som dukker opp på to
forskjellige skjermer iscenesetter framtiden nærmest som en psykologisk
sci-fi thriller. På Fredriksenbruket tar Jimmie Durhams dystre komedie
Smashing (2004) for seg byråkratiets hensynsløse maktbruk, der en mann i
dress sitter å knuser gjenstander og signerer papirer. Hvorvidt han tilhører
nær fortid, samtiden eller framtiden er ikke godt å si. Det gjør det imidlertid
ikke mindre dystert.
Fra dystopi til utopi
Mens dreiningen mot det dystopiske råder på flere områder stiller heldigvis
Tromsø Folkekjøkken opp og gjør et realt forsøk på å ta kontroll over
framtiden. Liv Bangsund har vært primus motor bak kunstprosjektet siden
2014 og i anledning LIAF har hun med seg tre kokkeassistenter. Omdøpt
til Henningsvær folkekjøkken går konseptet dog ut på det samme –
å samle mat utgått på dato fra matvarebutikker og invitere nærmiljøet til
å tilberede et måltid sammen. Kanskje ikke en revolusjonerende tanke i dag,
men satt i kontekst med science fiction-temaet til LIAF – som passende
nok har gitt hele festivalen tittelen I Taste the Future – belyser folkekjøkkenet

Publikum utfører lydvandringen Good Name (Bad Phrase)
av Daisuke Kosugi.

Elin Már Øyen Vister sin sansevandring Kjære Henningsvær og havet som
omkranser deg, 2017, endte opp ved havkanten hvor deltakerne får satt flere
sanser i sving med kaffe og multer som begge er viktige i samisk mattradisjon.

Silje Figenschou Thoresen, Vandret linje, 2017, på Nordbrygga.
På bordene ligger gjenstander som vitner om nomadeliv og
resirkulerte materialer.

Mondo Books sin butikk med kuratert bokutstilling i Trevarefabrikken.

viktige utfordringer vi står ovenfor på matfronten. Vi er fortsatt fanget i et
tilsynelatende evig bruk-og-kast-samfunn hvor markedskreftene stadig
prøver å kontrollere oss – blant annet gjennom datostempling. Men ved å
knytte nye og tettere relasjoner, for eksempel gjennom å lage mat sammen,
kan vi kanskje sammen klare å dra lasset i riktig retning. Det synes i alle fall
å være håpet – eller utopien – som ligger til grunn for folkekjøkkenet.

eksistere i det hele tatt? Det ser i alle fall ikke ut til å gjøre det
i Budvytytés alternative univers.

Fremtidens kjønn
Jeg aner også håp i kulissene i Eglé Budvytyté sin performance Liquid Power
Has No Shame som er lagt til gatene i Henningsvær. Den koreografiske
oppsetningen minner om en slags parringsdans når tre dansere ikledd
skinnende trendy klær beveger seg ekspressivt, tidvis stående og tidvis
sittende, gjennom gatene. I motsetning til videoen, som også har et lydspor
med filosofiske opplesninger, er det kun kroppslige lyder – som lyden av lår
som klaskes sammen – som utgjør lydeffektene i live-performancen. Det
ender på bergene ved havet hvor de drikker fra hverandres navle. Skillene
mellom hann- og hunnkjønn er imidlertid ikke tydelige i den erotiske
ladede akten og androgynitet blir et viktig poeng. I performancen utfordrer
kunstneren vår forestilling om kjønn og åpner for spørsmål om hvordan
vi skal snakke om kjønn i framtiden. Vil kjønnsbegreper eller kategorier

Skoletimene vi aldri fikk
Ikke alle kunstnere var klare for sende publikum 150 år fram i tid riktig enda.
Det er nemlig en del myter fra fortiden som må oppklares først. På hvert
sitt særegne vis tok Silje Figenschou Thoresen og Elin Már Øyen Vister oss
med på en reise tilbake i tid. For å gjøre oss oppmerksomme på noen av
feilstegene som har blitt gjort av fortidens historiefortellere og forskere.
Elin Már Øyen Vister har de siste årene utforsket akustiske virkeligheter
gjennom forskjellige stedsspesifikke kunstprosjekter. Et konsept hun
viderefører i sin sansevandring Kjære Henningsvær og havet som omkranser
deg (2017).
Publikum tas med på en vandring i Henningsvær med tre stopp
hvor Vister først gjør oss oppmerksom på en av Lofotens største myter.
Det er historien om vikingenes ferd i Lofoten som vi nærmest har fått inn
med morsmelka og som i årevis har blitt videreført gjennom barnebøker,
historiebøker og museumsutstillinger. Vister vil denne myten til verks og
peker på en forbigått del av historien; nemlig samenes tilstedeværelse
i Lofoten gjennom tusener av år. Vandringen fortsetter og vi hører
▶
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Ann Lislegaard, Malstrømmen, 2017, i Trevarefabrikken.

etterhvert joik i det fjerne. Vi runder et hjørne og finner en sjøsamisk kvinne
som joiker ved havet. Hun forteller at det er en joik til havfrua med ønske
om at hun skal snu dårlig vær til fint vær. Hun kan fortelle oss at det i følge
samiske sagn, var en sjøsamisk jente som en gang ble til en havfrue. På det
tredje stoppet møter vi også en sjøsamisk kvinne som gjennom sin historie
gir oss nye innblikk i Lofotens samiske historie. Vandringen varte i ca. en time
og ble stående som representant for de mange skoletimene hvor det samiske
har blitt utelatt.
Silje Figenschou Thoresen installasjon Vandret linje inne i Nordbrygga
kritiserer også den lineære historiefortellingen og påpeker mangler i Norsk
historieundervisning. Hun tar utgangspunkt i arbeidet til den danske
arkeologen Povl Simonsen som på 1950-tallet beviste at samene var de
første til å bosette seg enkelte steder i Nord-Norge. Men med innrammede
tegninger, overhead projeksjoner og funnede gjenstander gir Thoresens oss
en annen historie når hun fremmer det nomadiske heller enn det rotfaste. I
de innrammede tegningene lar Thoresen strekene vandre over papirene som
gjerne ligger i flere lag – som en slags påminnelse om at historien også har
flere lag. Hennes prosjekterte bilder på veggen, av abstrakte, ikke-lineære
former peker i samme retning. I møte med de gamle overheadene får jeg
nostalgiske tanker om skoleundervisningen på 1980- og 90-tallet, og til hva
vi lærte om og ikke lærte om da.
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Tidsmaskinen LIAF 2017
Hva vi har med oss i bagasjen påvirker vår opplevelse av verden og
menneskene vi omgås. Å fortsette den lineære historiefortelling som i stor
grad dominerer vestlig historiefortelling, kan derfor få store konsekvenser.
Det kan fører til at det som ikke ble tatt med tidligere heller ikke plukkes
opp senere. Derfor kan det være nødvendig å ta noen hopp tilbake for å
gjenoppdage vår egen fortid.
Med tidsmaskinen LIAF 2017 får vi mulighet til nettopp det. Samtidig
får man mulighet til å oppleve flere alternative fremtider og parallelle
universer i vår samtid. Slik utfordrer hele biennalen ikke bare den vår dårlige
hukommelse, men også vår oppfatning av hvordan fortid, framtid og samtid
henger sammen.
Science fiction-sjangeren er selvsagt perfekt for dette. Den har dessuten
den positive effekten at den trekker inn populærkulturen, noe som kan bidra
til å gjøre kunstfeltet tilgjengelig for flere.
Selv om jeg gjerne skulle sett at flere kunstverk bevegde seg vekk fra
filmlerretet og inn i byrommet, mener jeg likevel at kuratorene Heidi Ballet og
Milena Høgsberg har gjort en imponerende jobb med å åpne Henningsvær
både for lokalbefolkning og tilreisende. Kunsten som utelukkende presenteres
på steder som tradisjonelt har helt andre bruksområder, klarer stort sett
å skape nye spennende rom i dagens Henningsvær. Samtidig inviteres
publikum til å reflektere over stedets politiske og kulturelle historie.
Slik skaper man en god kunstfestival.

UTSMYKKINGEN AV NYE BAKSALEN SKOLE I HAMMERFEST
✎ Amalie Marie Selvik ▶ Se Kunst Magasin
Leif Gunnar Mortensen

Inger Sitter, Komposisjon i gult, 1961–1962 i Baksalen skole.

Det å skape oppdragskunst til
det offentlige rom er viktig for en
kunstner i det å oppnå anerkjennelse.
Samtidig gir det muligheter til å
arbeide med andre dimensjoner
og situasjoner enn ellers. Marianne
Hurum, Smi og Sveve, 2017.

Kunst fra
fiskefabrikk til skole
På begynnelsen av 1960-tallet malte kunstneren Inger Sitter et ti meter
langt maleri til kantinen i Findus fiskefiletfabrikk i Hammerfest. Nesten
55 år senere er Sitter sitt monumentale maleri Komposisjon i gult blitt en
del av utsmykkingen av den nybygde Baksalen skole sammen med en
serie malerier av Marianne Hurum.
Oppdraget med å male kunstverket Komposisjon i gult fikk Inger sitter
fra fabrikkeier Harald Throne-Holst som den gangen drev Findus, NordEuropas største og mest moderne fiskefiletfabrikk. Det store maleriet malte
Sitter i perioden 1961–1962 og består av ni paneler som til sammen måler
3,18 meter i høyden og 9,9 meter i bredden. Motivet domineres av varme
gule og oransje farger med innslag av svart, hvitt og grått.
Inger Sitter (1929–2015) var en av landets fremste kunstnere. Som
kunstner kjempet hun for den abstrakte kunstens anerkjennelse. Hun var
også sterkt engasjerte i ideen om at kunstens integrering i arkitektur og
bymiljø skaper byrom rikere på visuell fantasi og opplevelser.
Komposisjon i gult er et sentralt verk i kunstnerens sin kunstproduksjon
og har derfor en høy nasjonal, kunsthistorisk- og kulturhistorisk verdi.
Maleriet er tett knyttet opp mot moderne, norsk industrihistorie. I
etterkrigstiden var det fiskeindustrien som drev utviklingen av Hammerfest
og Nord-Norge. Ideer om at kunst og kultur kan skape bedre arbeidsforhold
og gi en positiv utvikling for industriproduksjon lå til grunn for at Findus,
med Throne-Holst i spissen, vektla en bedriftskultur som tok høyde for
dette. Noe som også medvirkende til at Hammerfests kulturliv blomstret
på 1960-tallet.
Da Findusfabrikken i Hammerfest ble revet i 2004 var det naturlig
at maleriet ble med på flyttelasset da Norway Seafood åpnet sin nye
fiskeforedlingsfabrikk i Rypefjord, fem kilometer utenfor byen. Og da
fabrikken i Rypefjord ble nedlagt i 2015 fikk Hammerfest kommune
forhandlet frem en avtale om deponering av fabrikkens kunstsamling
bestående av det enorme Komposisjon i gult og en samling sorthvit
fotografier av Kåre Kivijärvi.
Enda en ny plassering
Nå har Inger Sitters Komposisjon i gult igjen fått en helt ny plassering.
Hele kunstprosjektet som nå står ferdig i det nybygde Baksalen skole

i Hammerfest tok utgangspunkt i en relokalisering og reaktivering av
Inger Sitter sitt monumentale maleri. I september 2017 kunne Hammerfest
kommune offisielt åpne kunstprosjektet til Baksalen skole.
Kunsthistoriker Hanne Hammer Stien har vært engasjert som kurator
og kunstkonsulent for prosjektet og har utformet prosjektet i samarbeid
med prosjektleder Gerd Hagen, kultursjef i Hammerfest kommune,
og en kunstkomité. Den største utfordringen i prosjektet var å få økonomisk
støtte til konservatorarbeidet i forbindelse med relokaliseringen av Sitter
sitt maleri. Men med støtte fra KORO, Havfisk AS, stiftelsen Sat Sapienti
og Bergesenstiftelsen utførte Oslo Konservatoratelier arbeidet med
å rense og montere maleriet forsvarlig bak glass.
Spinn Arkitekter står bak utformingen av skolen som er tilpasset
varierende bruk på dag- og kveldstid som et nærmiljøanlegg og knutepunkt
i bydelen Baksalen. Komposisjon i gult er på bakgrunn av dette plassert i den
delen av skolen som har størst offentlig funksjon. Her hvor hovedinngangen
og administrasjonen befinner seg, med adgang til gymsal, verksteder,
fellesrom og garderober.
Gir skolen identitet
På samme måte som Sitter var en pionér i sin generasjon, så er også
Marianne Hurum en kunstner som i sin generasjon er med på å fornye
maleriet. Hurum sitt maleri Smi og sveve (2017) er et monumentalt verk
med et abstrakt motiv i grått, rosa, rødt og blått. Det er satt sammen
av tolv paneler og har fått plass i et av trapperommene i Baksalen skole.
Her strekker maleriet seg oppover veggen på en betongvegg i et område
der elevene forflytter seg fra den ene etasjen til den andre – og hvor
trapperommet er tilknyttet skolens aula. Utsmykkingene til Sitter og Hurum
i Baksalen skole knytter på denne måten sammen sentrale områder i
skolebygget og er med på å gi identitet og karakter til skolen som helhet.
Det planlegges nå et formidlingsopplegg for skoleelever i Hammerfest
kommune i samarbeid med Marianne Hurum og Den kulturelle skolesekken
som skal ta utgangspunkt i de to maleriene på Baksalen skole. Planen er
også at skolen hele tiden skal være åpen for tilreisende med interesse for
kunst og arkitektur.
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«KVEN CONNECTION»
STORE STUDIO, VADSØ 21. OKTOBER–12. NOVEMBER 2017
✎ Kaisa Maliniemi og Gyrid Øyen ▶ Varanger museum ◆◆ Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Monica Milch Gebhardt ▶ Varanger museum

Kven Connection-teamet.
Fra venstre bak: Sonja Siltala,
Kaisa Maliniemi (Vadsø museum –
Ruija kvenmuseum), Asle Lauvland
Pettersen, Sanna Kortiniemi, Marsil
Andelov Al-Mahamid, Monica Milch
Gebhardt (Vadsø kunstforening og
museet), Meri Nikula, Maia Liisa
Björklund, Katariina Angeria, kurator
Anastasia Patsey og Pirjo Nykänen.
De som ikke hadde mulighet til å
delta var Merja Briñon, Georgia
Munnik og Malla Alatalo (Art
Promotion Centre Lapland).

Kunst om språk,
grenser og migrasjon
Hvorfor er kvener og deres kultur så dårlig representert i samtids
kunsten? Hva kan man gjøre for å bedre situasjonen? Utstillingen
Kven Connection som i 2017 og 2018 vises i Vadsø og Rovaniemi
presenterer ti kunstnere fra Finland og Norge som det siste året
har arbeidet med å fordype seg i den kvenske minoritetskulturen.
Utstillingen i Vadsø kunstforening sine utstillingslokaler Store studio bygger
på det første nordiske bilaterale gjestekunstprosjekt med utelukkende fokus
på kvensk språk og kultur. Prosjektet Kven Connection startet tilbake i januar
2016 som et spennende samarbeid mellom tre aktører i Vadsø; Varanger
museum avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Vadsø kunstforening
og TAIKE (Art Promotion Centre Lapland) i Rovaniemi, Finland. Gjennom en
åpen utlysning ble ti kunstnere – fem fra Finland og fem fra Norge – valgt
ut til å delta i gjestekunstprosjektet. Her skulle kunstnerne få utforske
og ta del i kvenenes historie og kultur.
Gammeldags og umoderne
Kvener var finskspråklige bosettere som kom til Norge fra Finland, Sverige
og Russland hovedsakelig på 1700- og 1800-tallet. I 1998 fikk de status
som nasjonal minoritet. I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk i
Norge. I den norske offentligheten er kvenkultur ofte blitt framstilt på som
gammeldags og umoderne, og på randen til å dø ut. I virkeligheten lever
kvenene i et moderne samfunn. Prosjektet Kven Connection har derfor hatt
som fremste mål å synliggjøre og øke interessen for den kvenske kulturen
gjennom å initiere produksjon av nye kunstverk om og/eller med den
nasjonale minoriteten.
For å gi kunstnerne et felles utgangspunkt for å undersøke den
kvenske kulturen, ble det innledningsvis arrangerte et workshopmøte
kalt «Root Camp» i Rovaniemi, Finland. Her møtte kunstnerne prosjektets
kurator Anastasia Patsey som er leder for Saint Petersburg Art Residency
og Museum of Nonconformist Art. Gjennom dialog og diskusjon med
Patsey og representanter fra Vadsø kunstforening, Vadsø museum – Ruija
kvenmuseum, TAIKE og Artikum Museum fikk kunstnerne en introduksjon
til kvensk kultur og historie. I tillegg til å få et nærmere innblikk i Rovaniemi
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Katariina Angeria og
Mari Nikula gjennomfører
formidlingsopplegget
«Performance og improvisasjon»
med 8. trinn på Vadsø
ungdomsskole gjennom
Den kulturelle skolesekken.

som ett av områdene mange kvener migrerte ifra. Ved å knytte kontakter
på tvers av landegrenser og institusjoner, la workshopen til rette for å skape
en internasjonal arena for utøvende kunstnere.
To måneder senere ankom de første kunstnerne Vadsø for sine
gjestekunstopphold i Finnmark Fylkeskommunes Gjesteatelier. Frem til
august 2017 hadde alle kunstnerne etter tur sine delte månedsopphold
hvor de arbeidet med sine prosjekter og ble kjent med regionen og
lokalbefolkningen. Kunstforeningen og museet i Vadsø la på denne måten
opp til en tett dialog som tilførte kunstnerne nye og verdifulle perspektiver
på deres arbeid.
Flagg og tilhørighet
Alle deltagerne i prosjektet møttes igjen i oktober 2017 for «Production
Camp» i Vadsø. Da var det tid for å ferdigstille kunstutstillingen. De ti
kunstnerne har forskjellige kunstnerpraksiser og formidler kvenske temaer
gjennom ulike kunstuttrykk. Det åpner muligheten til å diskutere kvensk
tradisjon i dagens sammenheng på en helt ny måte. I tillegg har flere
kunstnere valgt å bruke minoritetspolitiske uttalelser i sine kunstverk.
Finske Maija Liisa Björklund har valgt å granske debattene rundt
etableringen av det kvenske flagget. I ti år var formgivningen et diskusjons
tema før et endelig flagg ble realisert. I sin installasjon 10(00) år (2017) tar
Björklund derfor for seg symbolers betydning og de sterke psykologiske
kreftene som kommer til syne i prosesser som berører en manifestasjon av
ens egen identitet og tilhørighet.
Serbiske Marsil Andelov er interessert i den nordnorske anti-nazistiske
partisanhistorien siden hans egen oldemor var partisan. Partisanerne var
basert i Murmansk, Russland og kom med ubåter og båter til norske
kysten. Deres hovedoppgave var å spionere på nazistene og å samle
inn informasjon fra lokalbefolkningen. Flere kvener i Øst-Finnmark var
partisanere. På grunn av partisanernes politiske ideologi og forbindelse
til Sovjetunionen har deres innsats i krigen mot Tyskland blitt oversett i
krigshistorie. Marsil Andelov sine tre broderier har derfor fått tittelen
Vinter SS soldater, Spor og På sporet.

Marsil Andelov, På sporet, broderi på bomullstekstil, detalj.

Sanna Kortiniemi sin brettetegning
av Innvandrermonumentet i Vadsø.

Perfomance Flaggheising av Maija Liisa Bjørklund.
Utstillingen i Vadsø åpnet lørdag 21. oktober med å
heise kvenflagg ved Scandic hotell i Vadsø sentrum.
Kanskje oppfattes flaggheisingen av enkelte som en
provokativ manifestasjon? Den norske stat ikke har
godkjent det kvenske flagget, og det finnes personer
som ikke anerkjenner det kvenske flagget eller den
kvenske kulturen.

Fotoserien Arvinger av Sonja Siltala, Merja Briñon
og Katariina Angeria.

Fotokunstner Sonja Siltala, kunstner Merja Briñon, samt danser
og performancekunstner Katariina Angeria presenterer et finsk-norsk
samarbeidsprosjekt. I en serie store fotografier er kunstnerne ikledd
folkedrakter fra Savolaks, Midt-Finland og Tornedalen for å undersøke
forbindelse mellom røtter, identitet, migrasjon og kvinnelighet. Kunstnerne
har gransket kvenske kvinners rolle i noen norske kystsamfunn, og mener
at folkedraktene symboliserer en søken etter identitet, og presenterer
både deres egen og kvenenes opphav.
I sitt kunstprosjekt har Asle Lauvland Pettersen fra Stokmarknes
laget en video og en installasjon basert av bygningsrester av et gammelt
Varangerhus (kombinasjonshus) fra Vestre Jakobselv. Huset har tilhørt
familien Kærnæ, og ble revet for et år siden. I videofilmen viser Pettersen
landskapet fra reisen han fulgte tilbake til Tornedalen der Kærnefamilien
opprinnelig kom fra. Musiker og lydkunstner Meri Nikula er født og
oppvokst i Finland. Som deltaker i Kven Connection ønsket hun å skape
ny kvensk musikk ved å studere eldre opptak av kvenske sanger. Hennes
lydsauna ble bygget inn i deler av Kærnægården i installasjonen til Asle
Lauvdal Pettersen, der Pettersens bilder og Nikulas musikk passet godt
sammen og skapte nye opplevelser.
Finske Pirjo Nykänen sin fotoserie og oljemalerier forteller om
en kjærlighetshistorie. Historien handler om Maria Liimatta som er
en karakter hentet fra boken Finnmarkens folk skrevet av folkelivsgransker
Samuli Paulaharju. Maria Liimatta vandret fra Finland til Norge midten
av 1800-tallet, og flere av hennes etterkommende lever i dag i Vadsø.
Sanna Korteniemi fra Rovaniemi arbeider med grafiske tegninger
og akvareller, og i utstillingen stiller Korteniemi spørsmål om det
velkjente innvandrermonumentet i Vadsø egentlig er et minnesmerke
over fornorskningen? Monumentet ble oppført i Vadsø i 1977 for å minne
innsatsen som finske innvandrere hadde hatt for utviklingen av Finnmark.
Men kan det i dag også tolkes med ett annet perspektiv?
Sørafrikanske Georgia Munnik er nysgjerrig på hvordan utstillingen
påvirker publikum sitt syn på kvensk kunst, og ber publikum vurdere dette
ved å fylle et undersøkelsesskjema før de forlater utstillingslokalet i Store

studie. Det er et spennende spørsmål. Men svarene får vi ikke vite før
Munnik presenterer dem som en del av sitt kunstprosjekt i Rovaniemi i 2018.
Formidling for barn og ungdom
Mange barn og unge i Vadsø har sitt første møte med samtidskunst og
utøvende kunstnere hos Vadsø kunstforening gjennom Den kulturelle
skolesekken. Det har derfor vært viktig å kunne gi et formidlingstilbud
for barn og unge i forbindelse med Kven Connection. Da kunstnerne var
samlet til «Production Camp» for å montere utstillingen inviterte Vadsø
museum – Ruija kvenmuseum og Vadsø kunstforening alle 8. klassene i
kommunen til opplegget «Performance og improvisasjon» med kunstnerne
Katariina Angeria og Meri Nikula. Med utgangspunkt i kreativ stemmebruk
og frie bevegelser ble elevene tatt med på en identitetsreise litt utenfor
vanlig komfortsone. Gjennom dialog og demonstrasjon ble klassene
introdusert for stemmebruk og musikkinstrumenter som fløyte, kantele og
runebomme. Ungdommene skulle ved hjelp av egne bevegelser og lyder,
uttrykke seg selv. Elevene fikk videre velge hvert sitt ord oversatt til både
kvensk, norsk og samisk, for å smake på hvilke lyder og rytme som lå i ordet.
Lydene ble flettet sammen til kunstverk ved hjelp av klassens stemmer, slik
fikk ungdommene tilegnet seg kunnskaper om kvensk språk og musikk.
Omvisninger ble gitt også til ungdommer ved Vadsø videregående skole.
Kven Connection ser ut til å være en av de mest besøkte kunst
utstillingene i Vadsø, og tilbakemeldinger fra publikum har vært over
veldende positive. I forkant av åpningen var vi spent på hvor mange som
ville finne veien til utstillingen. Siden prosjektets tema er knyttet til den
kvenske kulturen i en by der mange føler at betegnelsen «kven» fremdeles
er et skjellsord. Denne følelsen har sine røtter i fornorskningstiden da
begrepet ble brukt i negative sammenhenger. Men, til tross for bruken av
ordet kven i kunstutstillingen, ble åpningen en suksess.
Neste visningssted for Kven Connection er Artikum museum
i Rovaniemi 26. april–27. mai 2018, for deretter å returnere til Vadsø.
Prosjektet finansieres av Norsk kulturråd.
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INTERVJU
✎ Hilde Sørstrøm ▶ Kunsthistoriker, Frilans Kunstkritiker Og Skribent
Michael Miller ▶ Pikene på broen

Kunstner Ina Otzko har laget neonskiltet til Terminal B.

Barents Spektakel er høydepunktet i februar 2018.

Terminal B inneholder også arbeidsrom og
kontorer for Pikene på broens virksomhet.

Klar for avgang
fra Terminal B
Terminal B i Kirkenes er et nyoppstartet prosjektrom for samtidskunst
drevet av Pikene på broen. Kuratorkollektivet har siden oppstarten i
2001 spilt en viktig rolle i utviklingen av kultursamarbeid på tvers av
grensene i nord. Mest kjent er de for vinterfestivalen Barents Spektakel.
Med Terminal B vil de nå bli mer synlige også resten av året.
Mer synlige
Kanskje er det katten som avbryter oss to ganger gjennom intervjuet som
gjør at latteren sitter løst hos den kunstneriske lederen ved Pikene på
broen, Luba Kuzovnikova. Hun høres nemlig usedvanlig begeistret ut når
hun forteller om Terminal B som åpnet dørene i september i år.
– Vi er kommet på riktig side av storgata, ler Luba Kuzovnikova.
I følge Kuzovnikova tar det bare to minutter å gå fra lokalet hvor
Pikene på broen har hatt sine kontorer tidligere og til det nye lokalet.
–Psykologisk sett var det likevel på feil side, sier hun og bekrefter videre
at selv om avstanden ikke er stor, så har det absolutt stor betydning at
de nå befinner seg på bakkeplan i gågata.
–Men store gjennomsiktige vinduer fra gulv til tak, er vi jo på utstilling
selv. Folk går forbi og hilser, mens andre kommer for å se på utstilling,
eller bare for å se på hvor fint møblement vi har fått.
Pikene på broen har hatt utvikle et utstillingsrom som skal være godt
synlig i sentrum. Ikke uventet har de invitert både kunstnere, arkitekter
og andre kulturaktører til å bidra i utformingen. Det store neon-skiltet på
utsiden er for eksempel laget av kunstneren Ina Otzko. Det er også i tråd
med tanken bak Terminal B. Initiativet oppstod fordi Pikene på broen ønsket
seg en base og en møteplass hvor de kunne være mer synlige i bybildet.
– Det er veldig mye av det som foregår her i Kirkenes som vi står bak.
Vi er godt forankret i byen fordi vi bruker lokalsamfunnet som ressurs for
kunnskap, for erfaring, for opplevelser og for kompetanse sier Kuzovnikova.
Levende rom
Men hva er det egentlig som skjer bak den framtredende fasaden?
På innsiden av de to gamle butikklokalene finner man to store
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utstillingslokaler. Disse kan også brukes til prosjektrom. I tillegg er det
minst sju arbeidsrom, kontorer, en kunstnerresidens, et loungeområde
og et kjøkken som kan brukes i forbindelse med interne måltider og
arrangementer. Terminal B er nemlig mer enn bare et visningsrom.
– Vi ser på Terminal B som et prosjektrom med mulighet for visninger
av samtidskunst fra tid til annen. Et slags levende rom, sier Kuzovnikova.
Hun forklarer nærmere at Terminal B vil inneholde utstillinger når
prosjekter trenger det, eller hvis Pikene på broen selv har interesse for det.
Men det skal først og fremst være en base hvor kunstnere kan komme i
ulike faser av sine kunstproduksjoner og utviklingsprosesser. Det vil kunne
brukes både som øvingslokaler, tenkerom, møterom osv. Kuzovnikova
understreker at de også arbeider med dansere, filmskapere, forfattere,
arkitekter – og dermed ikke bare med visuell kunst. Pikene på broen er ikke
interessert i å drifte et rent galleri. De har nemlig ikke planer om å ansette
flere utover de 6,5 stillingene de har i dag.
– Vi driver primært med kunstproduksjon, og det er det samme teamet
som arbeider med artist-in-residency programmet, Barents Spektakel,
Terminal B og alt annet vi gjør.
Ut i verden
Når det gjelder tematikk vil Terminal B følge tankegangen til Pikene på broen.
– Det er kunstnere som er interessert i nord, Arktis, Barents og alle
de endringene som skjer her i området vi ønsker å arbeide med også
i Terminal B, bekrefter Kuzovnikova. Arbeidet med kunstproduksjoner
utenfor Kirkenes vil også fortsette.
– Vi drar ofte ut og det er jo det som har gjort det mulig for oss
å eksistere så lenge uten å ha dette rommet. Må vi til gruver, skipsverft,
ut på sjøen eller rundt omkring i Russland så gjør vi det, sier Kuzovnikova.
I høst har de blant annet presentert noen av sine kunstproduksjoner på
den kommersielle kunstmessen Cosmoscow i Moskva. Kunstmessen hadde
et ikke-kommersielt sideprogram med tittelen «Norway Focus» hvor
Terminal B var invitert til å delta sammen med Rake visningsrom fra
Trondheim, Prosjektrom Normanns fra Stavanger og galleriene Locus

Luba Kuzvnikova åpner utstillingen
Urban Arctic: Kirkenes and the Barents Postcards
med Victor Frankowski.

Trehestverkstedet med
Evgeny Finogenov.

Terminal B offisielle åpning med først utstilling COME HELL OR HIGH WATER
av Magali Daniaux & Cédric Pigot og Stiv Kuling arkitektkontor.

og Khartoum fra Oslo. Terminal B hadde med seg fire kunstproduksjoner;
Sámi Shelters av Joar Nango, The Journey from Murmansk to Kirkenes av
Alexander Florensky, det arktiske duftprosjektet Seed av Magali Daniaux
og Cédric Pigot og Lars Rambergs pågående prosjekt om garasjekultur i
Murmansk. Deltakelsen på den kommersielle kunstmessen var en viktig
erfaring, hevder Kuzovnikova.
– Vi lever i en virkelighet hvor vi må vi må kombinere det ikkekommersielle og det kommersielle. Så får vi se om vi skal fortsette med det,
eller ikke. Hun påpeker likevel at kunstsalg nok ikke er noe de kan satse
på for dem.
– Prosjektene vi presenterte er ikke åpenbart kommersielle, så det er mer
med tanke på muligheten for videre samarbeid at slike messer har betydning.
Barn og unge
Når det gjelder formidling for barn og unge er dette integrert i program
meringen enten det er snakk om utstillinger, eller andre engasjementer.
Et eksempel er samarbeidet med kunsthåndverkeren Evgeny Finogenov
som lagde møblementet til Terminal B. I høst holdt han en workshop hvor
barn lagde trehester. Pikene på broen og Terminal B imidlertid vil satse på
formidlingsprosjekter som omfavner alle aldre fra pensjonister til barn.
– For oss er det viktig at det ikke blir slik at visse prosjekter er for kunstinteresserte og andre kun for familier og barn. Det skal være interessant og
utfordrende for oss å lage prosjekter hvor forskjellige aldersgrupper skal få
sitt. Barn skal nyte det ene aspektet, voksne skal finne andre elementer og
kunsthistorikere skal vurdere på sin måte.
2018
Det virker ikke som om Kuzovnikova er i tvil om at Terminal B vil bli

et viktig rom både for Pikene på broen, kunstnere og publikum i framtiden.
Hun påpeker at man ikke må glemme at de er i Kirkenes og at man derfor
ikke kan forvente at det vil strømme folk inn. Likevel opplever hun
at Terminal B er godt mottatt av publikum så langt.
– Vi er fornøyd med det som har vært til nå. Generelt er folk glade fordi
de ser at vi gir tilbake til samfunnet. Byen begynte å bli tom, med tomme
butikklokaler i gågata og i kjøpesenteret i byen. Når det da ble annonsert at
vi skulle ta over to butikklokaler i sentrum var det stor jubel.
Det meste er nå på stell i de nye lokalene, men fortsatt må økonomien
avklares. Det viktigste er kanskje å få til en full finansiering av programmet.
I tillegg til offentlig støtte vil de fortsette å arbeide med co-finansiering
mellom dem selv, kunstnere og andre samarbeidspartnere. For ekstra
midler må til om de skal arrangere utstillinger som for eksempel ikke er
knyttet til Barents Spektakel.
– Nå har vi programmert aktivitet til midten av 2018. Så vi må bare
søke, søke, søke som vanlig vet du, ler Kuzovnikova.
Terminal B har med andre ord sendt Pikene på broen ombord i samme
båt som de fleste andre på kunst- og kulturfeltet.
Trade Low – Score High
I februar 2018 skal Terminal B vise festivalutstillingen til Barents Spektakel
Trade Low – Score High (21.–25. februar). Her skal blant annet Knut Åsdam
og Alexis Destoop presentere en ny filminstallasjon. Barents Spektakel skal
denne gangen ta for seg spenningen mellom fotball og politikk. Russland
er vertsnasjon for verdensmesterskapet i fotball i 2018 –en avgjørelse som
har vakt internasjonalt oppsikt. Gjennom hele festivalen skal en rekke
fotballrelaterte kunstprosjekter og arrangementer sette fokus på fotballens
«ulike sider», og betydningen av fotball i det moderne samfunn.
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ROBERT JOHANSSON, «MIKADO»
JERNBANEPARKEN PÅ MO I RANA,
20. NOVEMBER 2017–31. MARS 2018
✎ Torill Østby Håland ▶ Utstillingsleder, Nordnorsk Kunstnersenter
Nordnorsk Kunstnersenter

Robert Johansson, Mikado, 2017.
Foto: Nordnorsk Kunstnersenter

Leken kunst på Mo
For et års tid siden oppfordret Nordnorsk kunstnersenter kunstnere
til å sende inn forslag til temporære kunstprosjekter i Mo i Rana. Nå er
det første kunstverket ferdig. En skulptur med tittelen Mikado laget av
den svenske kunstneren Robert Johansson. Plassen er Jernbaneparken
i sentrum av Mo.
I sitt temporære skulpturprosjekt Mikado ser Robert Johansson (født
1977, Sverige) nærmere på Mo i Ranas identitet som sted. Han har tatt
utgangspunkt i kommunevåpenets stilrene utforming, samtidig som
han setter jernutvinning og -gjenvinning i et lekent og nytt perspektiv.
Et gjentagende geometrisk mønster i grønt og gull danner rammen og
innhegningen rundt en mengde lekter som ser ut til å ha blitt tilfeldig
sluppet der. Med spillet Mikado, som for mange er en kjent og kjær
inneaktivitet på hytta, ligger utfordringen i å plukke vekk en og en av
de små, lette pinnene uten å bevege på resten. I Robert Johanssons
skulptur er dimensjonene helt andre; forflytning er umulig og «pinnene»
er så store at de ser ut til å ha blitt plassert der av en kjempe med
umenneskelige krefter. I tillegg har Johansson lekt med tanken om at
utvinning av verdifulle ressurser også er et slags spill; Ved gruvedrift må
man finne metallforekomster, gode årer, som er rikelige nok til lønnsom
utvinning; ved gjenvinning av skrapmetall sorterer man det som kan
gjenbrukes. Det førstnevnte gir dype sår i landskapet, mens sistnevnte
henger seg på en rundgangstanke.
Skulpturen Mikado er første del av en serie kunstprosjekter og
arrangementer som Nordnorsk kunstnersenter kommer til å gjøre
i Mo i Rana i løpet av de neste to årene. Samarbeidspartnere er
Ungdommens Hus, Rana kommune og Rana Entreprenør.
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«MINA/MEG: A FEMINIST, ARTIST
AND ACTIVIST QUEER EXHIBITION»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER,
10. NOVEMBER 2017–14. JANUAR 2018
✎ Torill Østby Håland ▶ utstillingsleder, Nordnorsk Kunstnersenter
© Zanele Muholi. Courtesy of STEVENSON, Cape Town/Johannesburg

Bona, Charlottesville, 2015, detalj.

Feminist,
kunstner og aktivist
Mina betyr meg på det sørafrikanske språket Isizulu,
og utstillingen MINA/MEG handler om selvrepresentasjon
fra et feministisk og queer perspektiv.
Flere samtidskunstnere arbeider i dag med en estetisk praksis som
trekker oppmerksomhet mot de sterke kjønns- og seksualregimene
som eksisterer i samfunnet. I utstillingen som åpnet på Nordnorsk
kunstnersenter i november utforsker de fire kunstnere Zanele Muholi,
Sara Christensen, Linn Cecilie Ulvin og Ahmed Umar egne historier
knyttet til intimitet, annerledeshet og diskriminering.
Som hovedutstiller er Zanele Muholi sine (født 1972, Sør-Afrika)
fotografier viet stor plass i utstillingen MINA/MEG. Med sitt kamera forteller
Muholi sterke livshistorier til svarte lesbiske, homofile, bifile, trans- og
intersexpersoner i Sør-Afrika – som opplever det svært vanskelig å være
åpen om sin seksuelle legning. Blant annet blir lesbiske sett på som
en trussel mot kjønnsrollene i en kultur der kvinners fremste rolle er å
føde barn. Muholi er opptatt av å synliggjøre hvordan denne brutale
diskrimineringen påvirker livene til disse personene, samtidig som hun
fokuserer på kjærlighet og intimitet.
De siste årene har Muholi jobbet med en serie selvportretter
med tittelen Somnyama Ngonyama (Hail, the Dark Lionesse), som vises
i utstillingen. Muholi har vunnet flere prestisjetunge priser for sine
fotografier og har blant annet stilt ut på store festivaler som den
55. Veneziabiennalen (2013), dOKUMENTA 13 (2012) og Brooklyn Museum
i New York (2015). Utstillingen MINA/MEG ‒ A Feminist, Artist and Activist
Queer Exhibition er kuratert av Lerato Dumse og Henriette Stensdal
og Transnational Arts Production er turnéprodusent. Utstillingen har
tidligere vært vist hos Small Projects i Tromsø.

NOTIS
✎ Amalie Marie Selvik
Marianne Bjørnmyr

NOTIS
▶

Se Kunst Magasin

NŌUA
I Bodø har det åpnet et nytt kunstnerdrevet visningsrom for fotokunst.
NŌUA er et atelier i startet opp av de to kunstnerne Marianne Bjørnmyr
og Dan Mariner. I tillegg til å være deres arbeidsplass ønsker kunstnerne
at NŌUA skal fungerer som en møteplass og en arena for produksjon
og formidling av foto som samtidskunst. I tillegg til å arrangere én til to
utstillinger i året med inviterte enkeltkunstnere, skal NŌUA å være en
kulturell møteplass. Et treffsted for andre kunstnere, kulturaktører og
publikum i form av faglige møter og presentasjoner av lokale, nasjonale
og internasjonale kunstnere. I høst har det vært arrangert presentasjoner
av samtidsfoto gjennom foredrag, workshops og fotobokbibliotek, kafé
og utsalg. Utover nyåret 2018 ønsker NŌUA innspill fra kunstnere som vil
bidra med kunstnersamtaler, filmvisninger eller verksteder.
Besøk www.noua.no for detaljert program.
Onsdag 17.01.18 ▶ Foredrag: Fotografiet som samtidskunst
Lørdag 03.02.18 ▶ Fotobokcafé
Onsdag 07.02.18 ▶ Foredrag: Fotoboken som samtidskunst

Utvikling
i kunstfeltet
Dette er en interessant bok for alle som har interesse for hvordan
utviklingen av samarbeid, organisasjonsutvikling og kunstformidling
har foregått i Nord-Norge gjennom de siste 40 år.
Historiker Unni Krogh skriver om brytninger mellom kunstforeningene
og kunstnere i landsdelen, om landsdelsentusiasme, distriktsbygging
og mangel på økonomi. Hun trekker fram politikernes planer der
SKINN etter hvert ble anerkjent som en kompetent aktør innenfor
kunstformidling. Men, som hun også skriver «… en organisasjon som
ønsker å vokse og utvikle seg vil også møte motbør og aktører som
i enkelte faser kan virke som motspillere».
Boken, SKINN 1976–2016, kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år,
dokumenterer ikke bare Se Kunst i Nord-Norge sin virksomhet.
Den belyser også kunstfeltet i sin helhet i landsdelen. Boken er blitt
vakkert innbundet med over 200 sider, og rikt illustrert med bilder fra
blant annet kunstutstillinger og formidlingsaktivitet gjennom perioden.
Bestill boken på post@sekunst.no
Pris kr 175,– + frakt og omkostninger, begrenset opplag
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NY KURSREKKE OM ARRANGØR- OG PRODUSENTKOMPETANSE
✎ Marianne Bjørnmyr ▶ Prosjektleder ▶ Arenautvikling For Visuell Kunst Nordland
Marianne Bjørnmyr ◆◆ Se Kunst i Nord-Norge

Denne høsten (og våren 2018)
fortsetter vi vårt Kompetanseprogram
«Arenautvikling for visuell kunst i
Nordland». Tema for første samling var
om kuratering, med forelesninger og
workshop i Bodø kunstforening.
Foto: Se Kunst i Nord-Norge

Å være produsent fra A til Å
Se Kunst i Nord-Norge starter en ny kursrekke i piloten for kompetanse
programmet «Arenautvikling for visuell kunst». Fire samlinger skal
gi deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap om å være produsent
fra A til Å. Kursrekken er en oppfølging av fjorårets program som
omhandlet prosjekt- og prosessledelse i fjor. Da jobbet fem utstillings
steder med å utarbeide strategier og kunstplaner for egen kunstarena.
De samme fem deltar videre i kompetanseprogrammet: Bodø kunst
forening, Stormen visningsrom, Kulturbadet galleri, Sortland kunstforening
og Rana kunstforening. Samtidig er Adde Zetterquist kunstgalleri og Meløy
kommune gjestedeltakere. I november var alle samlet til første kurshelg i
det nye programmet Arrangør- og produksjonskompetanse. Temaet for
samlingen var «Kuratering – Idé og konsept», med innføring i kuratering.
Faglige innlegg, gruppearbeid og verksteder ble holdt av inviterte kuratorer
med lang erfaring; Sissel Lillebostad (kunsthistoriker og kurator), Randi
Godø (kurator Nasjonalmuseet) og Elisabeth Byre, (frilans kurator, tidl.
kurator Oslo Kunsthall). Disse fortalte om egne prosjekter, om kuratorens
inntog i små og store kunstinstitusjoner og hvordan dette har endret seg de
siste tiårene – og hvilken rolle kuratoren har i Norge i dag.
Å kuratere
Hvilke oppgaver og ansvar har et utstillingssted for kunst når man både
skal kuratere og produsere en kunstutstilling? Et slikt arbeid innebærer alt
fra utarbeidelse av tematikk og finansiering til ivaretakelse av kunstnere,
samarbeid med kunstner om utstillingens utforming, markedsføring og
publikumsformidling av enkeltutstillinger. De fleste kunstnere synes det
er fint å få bistand fra noen som kjenner utstillingsrommet og det lokale
publikum godt. Noe av det viktigste arbeidet i en utstilling går ut på å
formidle kunsten fra kunstneren til publikum, og man må ta hensyn til
hvilke hjelpemidler man skal bruke i dette arbeidet. Men hvilke grep tar
man som visningssted for å formidle utstillingens konsept til publikum?
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En utstilling utformet i tett samarbeid mellom galleri og kunstner kan
også være en god arena til å teste ut nye konsepter. Sissel Lillebostad var
inne på to måter å gjøre utstillinger på – den didaktiske og den utforskende. Her
nevner hun den didaktiske modellen hvor kunstnere og kunsthistorikere lager
utstillinger med den kompetansen de har, og den undersøkende modellen hvor
man jobber mot å lære noe nytt, og bevege seg sammen med kunstneren
frem mot et nytt resultat. På samlingen fikk vi en god diskusjon rundt den
utforskende modellen, hvor utstillingen selv blir en prosess, og hvor publikum
får delta med egen mening og blir en skapende part. Her diskuterte vi
også hvordan den undersøkende modellen kan være interessant når man
jobber sammen med kunstnere og hvordan et godt samarbeid fra tidlig i
prosessen kan være med på å skape en interessant og innholdsrik utstilling
for publikum.
Planlegging
Kursrekken i programmet Arrangør- og produksjonskompetanse har
som hensikt å utvikle profesjonalitet og styrke ressurstilgangen til
lokale visningssteder for visuell kunst ved å utvikle infrastrukturen for
utstillingsdriften. Som en del av kompetanseprogrammet skal de fem
utstillingsstedene jobbe med å produsere egne lokale utstillingsprosjekt,
og arbeide seg frem til både tema og kunstnere. De skal være med å
planlegge design og utforme utstillingen og alt det innebærer å være
produsent fra A til Å.
Et gjengående spørsmål når man skal utarbeide en utstilling er
hvordan man jobber med tema og konsept. Første samling startet derfor
med «Kuratering - idé og konsept», mens de tre neste samlingene skal
handle om «Budsjett og finansiering», «Utstillingsplaner og utstillingsdesign»
og «Promotering, markedsføring og formidling» – i tillegg til oppfølging av
hjemmearbeid og veiledning. Kursrekken gir dermed praktisk og teoretisk
grunnlag for utøvende produsentpraksis som igjen skal bidra til å skape
gode kunstopplevelser for publikum.

Foto: Marianne Bjørnmyr

Researcharbeid
Det er et kriterium at de fem utstillingsstedene i programmet kun skal
samarbeide med profesjonelle kunstnere i sin utstillingsproduksjon.
Men hvor kan man finne de riktige kunstnerne? I et aktivt arbeid med
å finne nye og ukjente kunstnere, gjerne nasjonale og internasjonale,
kan internett og magasiner være det beste verktøyet for oss som bor
litt utenfor de store «kunstmetropolene», og uten umiddelbar tilgang til
varierte utstillinger. Et aktivt researcharbeid må gjøres gjennom å lese
kunstkritikk, tidsskrifter, se igjennom utstillinger på websider til andre
gallerier og kunstnersentre med mer. Kunstnerorganisasjoner som
Norske Billedkunstnere eller Norske Kunsthåndverkere, samt de regionale
kunstnersentrene kan være behjelpelig med å finne spesifikke kunstnere
– de har god oversikt over hvem som jobber innenfor gitte temaer
og medium.
Visningsstedene må jobbe med fokus på kvalitet og breddeperspektiv
på utstillinger og samtidig tilpasse formidlingen i forhold til sitt lokale
publikum. Deltakerne utvikler underveis en utstillingsplan som brukes som
grunnlag for søknader og ekstern finansiering til gjennomføring av sine
produksjoner. På samlingen ble det også jobbet videre med de enkelte
virksomhetenes års hjul – hvor man tar hensyn til de kunstplanene og
strategiene som ble utarbeidet i første delen av kompetanseprogrammet.
Tema omkring kunstnerhonorar og visningsvederlag for kunstverk ble
også diskutert.
Målet med piloten for kompetanseprogrammet «Arenautvikling
for visuell kunst» er å bidra til mer gjennomførte satsinger, engasjerte
samarbeidspartnere, skape nyttige nettverk, fokusere på publikums
utvikling, sterkere merkevare og samtidig øke kvaliteten til disse kunst
foreningenes og gallerienes bidrag til kultur-Norge. Utstillingene skal
vises i de lokale arenaene i 2018/2019.

SAMLINGEN
Nordnorsk Kunstmuseums samlingsutstilling
er tilbake, i ny drakt og større enn noensinne.
Folk. Historier. Steder.

Åpent hver dag 10–17
Sjøgata 1, Tromsø
#NNKM NNKM.NO
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Vil du bli vår direktør?
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst (SDG) er
det ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst. I vårt
utstillingslokale i Karasjok viser vi utstillinger med
internasjonale kunstnere. SDG organiserer og deltar i prosjekter
nasjonalt og internasjonalt. Nå søker vi direktør til den fireårige
åremålsstillingen. Du vil få ansvaret for å motivere og lede ansatte i
arbeidet med å styrke SDG som en profesjonell institusjon.
Ønskede kvalifikasjoner
Høyere utdannelse innen kunst og kultur
Ledererfaring fra kunst- og kulturinstitusjoner
Solid erfaring fra personalledelse og økonomistyring
Vi vektlegger kandidater med et kunstfaglig nettverk nasjonalt
og gjerne internasjonalt
Kunnskap om samisk språk og kultur
Søknadsfrist 10.1.2018
Mer informasjon om stillingen: www.samidaiddaguovddas.no
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Som eneste kunstmagasin basert i Nord-Norge skriver
SeKunstMagasin om kunstlivet i Nordland, Troms og
Finnmark. Her får du få tips om nye kunstutstillinger
og lese interessante artikler om kunstnere og kunst
opplevelser. SeKunstMagasin gis ut fire ganger i året!
Magasinet får du tilsendt i posten. Bestill et gratis
abonnement på www.sekunst.no.
Du kan også lese kunstkritikk og tidligere magasin
utgivelser digitalt på nettsiden www.sekunst.no.
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Lyst til å annonsere i SeKunstMagasin?
Ta kontakt på magasin@sekunst.no.

