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Kortreist sommerferie
Vi går inn i en uvanlig sommer. Koronaepidemien har vært svært
inngripende for kulturfeltet. Smittevernstiltakene har ført til forbud
mot store forsamlinger og arrangementer, reiserestriksjoner, stengte
landegrenser, krav om avstand og kontrollert innslipp av publikum.
Store festivaler som Festspillene i Nord-Norge, Vegadagan og Riddu
Riđđu har derfor måtte avlyse.
I de siste månedene har kunstinstitusjonene ikke hatt annet valg enn
å forsøke å manøvrere sine planlagte aktiviteter deretter så godt de kan. 
I sommerutgaven av Se Kunst Magasin kan du lese om søringkarantene,
digitaliserte utstillinger og andre ekstraordinære tiltak kunstfeltet har gjort
for å imøtekomme utfordringene. Denne våren har enkelte funnet nye måter
å engasjere publikum i sine stengte utstillinger. Ved å eksperimentere med
digitale alternativer har blant annet kunstforeningen i Vadsø gjennomført
direktesendinger av utstillingsåpninger på sosiale medier, mens Terminal
b og Galleri Nord-Norge har digitalisert sine vårutstillinger i 3D, slik at du
kan navigere deg igjennom utstillingsrommene. Kunstnere har gjennom
videoformatet fått snakket om sine kunstverk, holdt presentasjoner av
kunstprosjekter, blitt intervjuer og svart på spørsmål fra publikum.
Alle kunstinstitusjonene Se Kunst Magasin har snakket med har vært
svært opptatt av å opprettholde planlagte samarbeid med kunstnere
ved å gi utstillinger og kunstprosjekter nye datoer. For kunstnerne har
falt mellom flere stoler i denne krisen. Da kompensasjonsordningene for
kulturfeltet kom, passet ikke de profesjonelle kunstnere inn i regjeringens
sjablongbaserte kompensasjonsløsninger for tapt inntjening. Som selvstendig
næringsdrivende og frilanser, med ulike årsinntekt fra år til år, frilansoppdrag,
stipender, midlertidige ansettelser, lønnsarbeid på timer og små stillinger
som ansatte, har kunstnere minst to forskjellige inntektskilder. Mange har
dermed falt mellom Nav-ordningene og blitt stående uten inntekt. Men før
sommeren har en ny stipendordning kommet, og Kulturdepartementet har
lovet en justering av ordningene for inntektssikring.
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Det kan føles som en ny normal hverdag, men vi må ikke glemme å ta vårt
ansvar på alvor ved å begrense smittespredning mellom oss. Ingen ønsker
en ny nedstengning av kulturlivet. God sommer!
Bodø, 9. juni 2020

Amalie Marie Selvik
Redaksjonssekretær i Se Kunst Magasin
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De siste månedene har minnet oss om at vi
kanskje har tatt mye for gitt. Koronaepidemien
skaper fortsatt usikkerhet og bekymring, og ingen
opplever situasjonen likedant. I sommer setter restriksjonene en stopp
for utenlandske strandferier og reiser til spennende storbyer. Vi må alle
belage oss på kortreist ferie og lokale kunstopplevelser. Men sommerens
utenlandske turister uteblir, økonomien er usikker og ingen vet om
høsten bringer nye koronarestriksjoner. Det er derfor med risikovilje og
hardt arbeid at mange gallerier og visningsrom åpner nye utstillinger for
sommeren så vi slipper å møte stengte dører når vi kommer på besøk.
Nordnorsk Kunstnersenter korter inn åpningstidene og er forsiktige med
å ta imot store publikumsgrupper. Nordnorsk Kunstmuseum har avlyst
mange arrangementer, men vil holde vanlige åpningstider og satser på å
tiltrekke seg publikum med kreative skaperverksteder og utstillinger med
kunsthåndverk og duodji. I september skal Bodø Biennale 2020 arrangeres
etter planen med et spennende, tverrfaglig program av dansekunst og
visuell kunst med produksjoner i offentlige ute- og innerom.
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• 997 01 390
✎ hanne.barvik@
meloy.kommune.no

troms
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Styremedlem
• 91 57 33 62
✎ lise@nnkm.no

ØNSKER DU Å ANNONSERE?
Ta kontakt med oss på e-post: magasin@sekunst.no
FRIST BESTILLING AV ANNONSEPLASS: 18. august ◆ PRISLISTE: sekunst.no
grafisk design: CCS/Claudia C. Sandor
trykk: Forretningstrykk, Bodø
forside: Den 74. Nordnorske Kunstutstilling i Svolvær kunstforening
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Gerhard Munthe, Trollebotten fra
Eventyrværelset, 1892, detalj.
Foto: Nasjonalmuseet
Bjørg Heggstad Jakhelln, Muddy Waters,
detalj. Hennes malerier vises i Bodø
kunstforening frem til 5. juli.
Foto: Bodø kunstforening

Kristin Tårnes, Muségata 2
(9. september 2019), 2020, stillbilde.
foto © Kristin Tårnes

kunstguide nord
JUNI—SEPTEMBER 2020
21.03.–05.07.
Bjørg Jakhelln
Bodø kunstforening
19.05.–06.09
Angsten står i sofaen – Gustav Vigeland
Alta Museum
15.06.–09.08
Per Adde – Naturelskeren
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal
18.06.–09.08.
Silke Mathé
Stormen kunst/dáidda, Bodø
13.06.–30.08.
Conventus
Galleri Espolin, Kabelvåg
17.06.–01.08.
Tomas Colbengtson
Sijti Jarnge, Hattfjelldal
27.06.–27.09.
Kristin Tårnes
Tromsø kunstforening
27.06.–02.08.
Half Hidden – Anne Hanning
Tromsø kunstforening
27.06.–16.08.
Marianne Bjørnmyr,
Hanne Grieg Hermansen
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

04.07.–30.08.
Sommerutstilling/Nettutstilling
Elisabeth Meyer (1899–1968)
Johan Sara jr. & Ken Are Bongo
Sámi Dáiddaguovddáš

03.09.–25.10.
Anna Sigmond Gudmundsdottir
Bodø Biennale 2020
Stormen kunst/dáidda, Bodø

04.07.–02.08.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Meieriet Kultursenter, Leknes

05.09.–01.11.
Katarina Pirak Sikku
Arnold Johansen
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok

04.07.–20.08
Havlandet – Åse Frøyshov
Mosjøen kunstforening, Jacobsenbrygga

05.–12.09.
Open Out Festival
Tromsø

01.08.–23.08.
Jordklang – Eanašuokŋa
Marita Isobel Solberg
Bodø kunstforening

17.09.–26.11.
Angsten står i sofaen – Gustav Vigeland
Bymuseet Bodø

15.08.–27.09.
Britta Marakatt-Labba
AddeZetterquist, Saltdal
22.08.–20.09.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Galleri Nord-Norge, Harstad
29.08.–25.10.
Øyvind Novak Jenssen
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

03.10.–04.12.
Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører
Galleri 2, Stamsund

Flere utstillinger finner du på ▶
sekunst.no/Kunstguide-Nord
Bidra med utstillinger til Kunstguide Nord ▶
magasin@sekunst.no

03.09.–25.10.
Grethe Irene Einarsen
Bodø Biennale 2020
Bodø kunstforening
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Korona
gir alternative
kunstopplevelser
En lengre versjon av denne artikkelen kan du lese på ▶ sekunst.no/SeKunstMagasin

Vanligvis er sommeren tiden for store kunstopplevelser, folkefester
og festivaler. Men de ambisiøse sommerutstillingene er forskjøvet
til neste år. Festspillene i Nord-Norge og Riddu Riđđu 2020 er avlyst,
og med dem mange små og store kulturarrangementer. Så hvilke
alternative kunstopplevelser kan vi se frem til denne sommeren –
og hva med resten av året?
I tråd med myndighetenes forbud mot kulturarrangementer, og andre
tiltak for å hindre smittespredningen av koronaviruset, stengte alle
kunstinstitusjonene dørene for publikum den 12. mars. Nå som restrik
sjonene har blitt løftet i mai og juni har én etter én gradvis gjenåpnet. I
mellomtiden har mange gjort om planene sine.
Rammet av søringkarantene
Da de nasjonale tiltakene ble satt i gang i mars stod Nordnorsk kunstner
senter i Svolvær overfor en spennende avslutningshelg.
– Vi skulle ha en kunstnersamtale med Elisabet Alsos Strand og Even
Bie-Larsen, og et kurs i japansk tresnitt med Alsos Strand. Begge deler ble
avlyst, forteller Torill Østby Haaland, kurator og prosjektleder ved Nordnorsk
kunstnersenter.
– Deretter ble det umulig for oss å montere utstillingen med Inghild
Karlsen som skulle åpne i slutten av mars på grunn av regelen om søring
karantene. Inghild som for tiden bor i Oslo kom seg ikke nordover. Det
gjorde imidlertid selve utstillingen med blant annet en av hennes mest
kjente installasjon, Indoor/Outdoor, laget til São Paulo-biennalen i 1994,
formet som skjelettet til en campingvogn. Vi lager imidlertid en kortfilm
om dette verket som blir tilgjengelig på våre nettsider etter hvert.
Utstillingen med Inghild får ny åpningsdato i november i år, men da uten
campingvogna, fordi den skal med i en større utstilling ved Henie Onstad
Kunstsenter, forklarer Haaland.
– Bortsett fra dette har vi ikke endret så mye på utstillingsprogrammet.
Vi er veldige glade for at vi har sluppet å avlyse noe ved å utsette og
omrokere på programmet. Kunstnerne får selvfølgelig det honoraret de
skulle hatt uansett.
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Østby Haaland forteller at publikum kan besøke kunstnersenteret
som normalt igjen når utstillingen med Marianne Bjørnmyr og Hanne Grieg
Hermansen åpner som planlagt 27. juni.
– Åpningstidene i sommer blir litt kortere, siden vi ikke regner med
like stor pågang av besøkende i år. Vanligvis har vi åpent på kveldstid når
Hurtigruta er i Svolvær. Det blir jo ikke aktuelt i år. Vi tar heller ikke imot
store grupper, slik at vi klarer å overholde smitteverntiltakene i lokalene
våre, informerer hun.
De håper også at høstens utstilling med Øyvind Novak Jensen kan
gjennomføres som normalt.
Kunstneren skal ta utgangspunkt i lokale matressurser fra havet, og det
involverer flere sosiale arrangementer med smaking av mat.
– Med alle sine smaker, lukter og taktile overflater bør denne utstil
lingen i stor grad oppleves med fysisk tilstedeværelse i rommet (og ikke
bare digitalt online). Det skal være mulig, hvis det ikke blir noen endringer i
situasjonen slik den er nå, understreker Østby Haaland.
Kunstnersenteret er også spent på hvordan reiserestriksjonene innen
lands blir til høsten. Deres nye storstilte satsning i Vardø startet senere i
år med HC Gilje fra Oslo, og kunstnergruppa Alt Går Bra (AGB) fra Bergen.
Kunstnernes prosjekter skal gå i dialog med stedet og menneskene der, og
dermed avhengig av åpne reisemuligheter.
Nye og alternative løsninger
Situasjonen for Pikene på broen i Kirkenes er også utfordrende nå som
de er midt i planleggingsfasen for neste vinters Barents Spektakel festival.
– Vi ser på ulike alternative måter å presentere prosjekter på;
digitale paneldebatter, muligens begrenset antall arrangementer og flere
utendørsutstillinger. Problemet er at vi rett og slett ikke vet hva fremtiden
innebærer. Så vår prioritering er å være fleksibel i forhold til dagens
situasjon. Vi skal gjøre vårt beste, men må være forberedt på eventuelle nye
begrensninger til høsten, eller i begynnelsen av 2021, sier Michael Miller som
er media- og kommunikasjonsansvarlig for Pikene på broen.
– Akkurat nå er det vanskelig for oss å gjennomføre vårt grenseoverskridende gjesteutvekslingsprogram AiR Barents. Her inviteres russiske

Fra utstillingen Creation of a Moment, i bakgrunnen Luis Vidal,
Quiero Ser Lindo 1, 1999, fotoinstallasjon.
Foto: Cecilie Haaland/Kaviarfabrikken

Kristin Tårnes, Muségata 2 (9. september 2019), 2020, stillbilde.
© Kristin Tårnes

kunstnere til Norge og norske kunstnere reiser til Russland. Grensen
her i nord vil være stengt i enda en tid så vi må tenke ut nye måter for
meningsfulle kunstneriske utvekslinger over grensen, forteller Michael
Miller, og legger til at de forventer å gjennomføre gjesteprogrammet som
vanlig for de norske kunstnere som kommer til Kirkenes.
Pikene på broen prøver derfor å unngå kanselleringer i sitt program,
og vil heller finne nye og alternative løsninger for å bringe prosjektene til
liv. Blant annet laget de en digital online omvisning i utstillingen Plumb Line
med Morten Torgersrud i Terminal b.
De publiserte også et videointervju med kunstneren. I tillegg har Pikene
på broen holdt en online presentasjon av kunstnerkollektivet Alt Går Bra
(AGB) om deres kommende kunstprosjekt i Vardø, og vist kunstfilmer fra
tidligere Barents Spektakel festivaler på sin nylanserte online kinoplattform.
– Denne ekstra innsatsen og utprøving av nye digitale formidlings
former har vært mer vellykket enn vi forventet. Vi har fått utrolig mange
«virtuelle besøkende» både fra nærområdet, og internasjonalt. Neste
utstilling med Elisabeth Thorsen blir med normale åpningstider igjen. I tillegg
satser vi på å presentere utstillingen digitalt. Vi håper selvfølgelig at mange
vil komme for å se utstillingen, men med en kraftig redusert turistsesong i
vente blir nok besøkstallene lave, tror Michael Miller.
Blir tøft uten turistene
I Henningsvær har eier av Kaviarfabrikken, Venke Hoff, innsett at årets nye
utstilling som skulle åpne i sommer må utsettes til 2021.
– Jeg skulle ha åpnet en stor og ambisiøs sommerutstilling i år. Datoen var
satt og kunstneren selv skulle komme til åpningen. Nå er utstillingen flyttet
til neste år. Jeg har ikke sendt ut noen pressemeldinger og det var kanskje bra
på grunn av koronasituasjonen. Jeg er derfor veldig glad for at kunstneren
har mulighet til å utsette utstillingen til neste år, forteller Venke Hoff som
fremdeles ønsker å være hemmelighetsfull rundt neste sommerutstilling.
– Vi beholder derfor vår nåværende fantastiske utstilling Creation of
a Moment, som jeg håper enda flere får mulighet til å se. Dette er en flott
utstilling med mange spennende kunstnere.
Hoff har et brennende hjerte for samtidskunsten, og synes det er svært

inspirerende med alle skoleelevene som kommer på besøk i utstillingen på
Kaviarfabrikken.
– Det er en stor glede for meg å formidle kunst, og jeg håper at Kaviar
fabrikken bidrar til å skape interesse hos ungdommen for samtidskunsten,
forteller Hoff.
– Vi skal holde åpent hver dag i sommer, og kan ta imot besøkende
som vanlig. Det blir tøft i år uten Hurtigruten som allerede i april skulle
bringe utenlandske turister til Lofoten og Henningsvær. Nå håper jeg folk
sørfra vil reise innom Henningsvær og finne Kaviarfabrikken spennende.
Den siste tiden har Venke Hoff også vært travel med å restaurere og
utbedre det gamle huset Bolsøy-hjørnet i sentrum av Henningsvær. Hun
kjøpte huset for en del år siden og planen er at det blir et lite kulturhus i
fotograf Rune Johansens ånd.
– Bygget fremstår nå som et smykke. Det har blitt så fint. Utsiden er
ferdig restaurert med nytt tak og nymalt i lysegrønt med mørkegrønne
karmer – som var husets originale farge. Nå gjenstår det å skifte ut de gamle
dørene. Folk spør stadig vekk om det kommer nye dører, så nå har jeg satt
opp en lapp hvor det står «her kommer ny dør», forteller hun humoristisk og
synes det er hyggelig at folk ar begeistret for byggets utseende.
– Huset er fremdeles bare et tomt skall, fordi alt arbeid innvendig
gjenstår. Men når kulturhuset er ferdig skal det være åpent for små
utstillinger og annen kulturaktivitet. Det lille kulturhuset skal fremme
mange forskjellige kunstnerskap med fokus på det nordnorske og
det samiske, forteller Venke Hoff, som ikke helt sikker vet når det lille
kulturhuset vil stå klart på grunn av mange uforutsette hendelser.
Utsatt på ubestemt tid
Hos Rana kunstforening lever et sterkt håp om å gjennomføre 25-års
jubileet for Havmannen i 2020 med utstillingen Presence av Antony Gormley
og Anne Katrine Dolven, som skulle ha åpnet 6. mai.
– Foreløpig er dette veldig vanskelig å planlegge. Vi ønsker at Gormley
skal være til stede på åpninga, men koronasituasjonen og de nåværende
reisemuligheter gjør at utstillingen er utsatt på ubestemt tid, forteller Eva
▶
Sundsvold, styreleder i Rana kunstforening.
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Gerhard Munthe, Fra Munthes hjem Leveld peiestuen, 1902, akvarell og pen på papir.
Foto: Nasjonalmuseet

▶
– I sommeren skal vi istedenfor vise verk fra vår egen kunstsamling.
Kunst i 50 år: 1968–2020 åpner i juni og inneholder et utvalg av den kunsten
Rana kunstforening har kjøpt inn og mottatt i gave helt siden starten i 1968
og fram til 2020.
Rana kunstforening disponerer et gallerirom hos Helgelandsmuseet i
Rana som gjenåpner 16. juni. Dermed kan kunstforeningen holde sommer
utstillingen åpen med vanlige åpningstider. På sensommeren blir det ny
utstilling, med Harald Myrvang som er en lokal tilhørende kunstner med
en lang karriere bak seg.
– For oss er det som for alle andre vanskelig å planlegge, og vi må
derfor ta ting som de kommer.
Foreløpig inneholder høsten en kunstauksjon den 20. august og
utstillingene Conventus og Sàpmi, informerer Eva Sundsvold.

Kortreist kunst
Ja, det blir utstilling i sommer som vanlig selv om Stamsund Teaterfestival
er avlyst, og Galleri 2 måtte utsette sommerutstillingen med Guerilla Plastic
Movement til neste år forteller kunstner Vebjørg Thoe ved Galleri 2.
– Vi åpner igjen i juni. På grunn av koronaen har det vært vanskelig å
planlegge, men det blir fokus på kortreist kunst i sommer, mest fra Lofoten.
Jeg venter ennå på bekreftelser fra noen kolleger. Vi skal vise malerier, kera
mikk og grafikk, og jeg kommer til å sitte å veve i den ene enden av galleriet.
Publikum får oppleve et «work in progress», for jeg jobber med et teppe på ti
kvadratmeter som ikke kan flyttes på, forklarer Vebjørg Thoe som synes det
har vært mye å ta tak i idet siste. Nå har hun endelig arbeidsro ved veven.
– Kunstneren Jet Pascua vil gjerne stille ut i september. Hvis det går
som jeg håper, kan vi åpne hans utstilling 4. september. Utstillingen med
Gerhard Munthe fra Nasjonalmuseet er iallfall i orden og vises fra oktober
til desember med omvisninger for barn og unge fem dager i uka. Det hører
også med en vevstol der barna kan få veve hver sin rute på et åkle så det
blir nok interessant for elevene.
Inviterte lokale kunstnere
Kurator og vikarierende intendant Vsevolod Kovalevskij meddeler at
Tromsø kunstforening ikke har gjort så mange dramatiske endringer i sitt
videre program for 2020.
– Vårens avgangsutstilling for masterstudentene ved Kunstakademiet i
Tromsø ble dessverre utsatt til høsten på grunn av pandemien. Den åpner
18. september, men ikke i kunstforeningens utstillingslokaler. Vi skal fortsatt
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Cristin Cynn og Valentin Manz på gjesteopphold
hos Tromsø kunstforeningen i mai.
Foto: Tromsø kunstforening

bidra med kuratorisk hjelp og produksjon. Utstillingen til Anne Haaning
er derfor flyttet frem til 27. juni og åpner samtidig med Kristin Tårnes sin
utstilling Drømmeutredninger og rivefjell. Haanings utstilling Half Hidden vises i
første etasje, mens Tårnes utstilling vises i andre etasje, forteller Kovalevskij.
Kristin Tårnes skal blant annet vise sin helt nye film Muségata 2, som
er en oppdagelsesreise gjennom historien til det 125 år gamle bygget til
Tromsø kunstforening, og diskuterer den evige konflikten mellom bevaring
og bruk av gamle bygg. I tillegg viser hun filmen (over)tro fra 2016 om Ä´vv
Skoltesamisk museum i Neiden i Finnmark som ble bygget i 2009, men ikke
åpnet før i 2017. Filmen forteller om ulike teorier rundt årsaken, problemene
og troen på det overnaturlige.
– Siden kunstforeningen måtte lukke dørene for publikum og stod uten
en vårutstilling, bestemte vi oss for å invitere lokale kunstnere til å søke
om et kort gjesteopphold i kunstforeningens lokaler. Disse får også delta
i høstens gruppeutstilling som omhandler kunstforeningens historie og
fremtid kuratert av Camilla Fagerli. I hele mai har vi derfor hatt kunstnere
jobbende i bygningen, forklarer Kovalevskij, som legger til at de mottok
mange gode søknader.
– Vi bestemte oss for å invitere seks prosjekter fra åtte kunstnere (hvorav
to er et samarbeid); Håvard Arnhoff, Trond Ansten & Marita Isobel Solberg,
André Enger Aas, Sissel Fredriksen, Christine Cynn & Valentin Manz. Blant
annet skal Sissel Fredriksen tegne på veggene i lokalene til MONDO Books
med et verk som skal gradvis utvikle seg fra august 2020 til august 2021.
I 2024 feirer Tromsø Kunstforening 100 år, og som opptakt til dette vil
utstillingen som åpner 14. august presentere arkivmateriale og inneholde
bidrag fra byens kunstnerdrevne initiativer som Kurant, Tromsø Open og
Open Out Festival.
– Til høsten åpner vi deretter utstillingen Flagg Tromsø 2015–2020
kuratert av Randi Grov Berger, og 24. oktober skal fotograf Rune Eraker
stille ut sin fotoutstilling Fortell verden om oss.
Gjennom vinduene
I Bodø måtte Stormen Kunst/dáidda brått avslutte gruppeutstillingen IRL, og
flytte utstillingen Exodus med Tone Aaness og Natasha Berg til november
forteller kurator Stian Hansen.
– Vi håper å kunne åpne igjen med ny utstilling nå i juni med kunstner
Silke Mathé, og deretter gjennomføre utstillingen med Anna Marie Sigmond
Gudmundsdottir i september under Bodø Biennale 2020. Men vi har ikke
bestemt oss for hvordan vi skal gjøre det med åpningstidene, forklarer Hansen.

Øyvind Nova Jensen er både kunstner og kokk som utforsker de
estetiske og spiselige sidene ved norske råvarer.
Foto: Øyvind Novak Jensen

Galleriet har lokaler i Stormen bibliotek og har vært stengt i nesten tre
måneder. Hansen tok derfor initiativ til et litt uvanlig utstillingssamarbeid
med Bodø kunstforening.
– I utstillingen Vinduer presenterer vi verk fra kunstforeningens samling
i vinduene til både Stormen kunst/dáidda og kunstforeningen. Kunstverkene
er valgt ut basert på humor, formale kvaliteter og størrelse, og byttes ut
med nye annenhver uke. Prosjektet har gitt meg mulighet til å få et direkte
innblikk i kunstforeningens kunstsamling.
Nye initiativ og nye datoer
Bodø kunstforeningen har manøvrert både turneen til Nordnorsken og
sommerens planlagte utstilling.
– Vi har flyttet sommerens tegneutstilling med Hanne Lydia Opøien
Figenschou til mai 2021, og derfor valgt å forlenge Bjørgs Jakhelln sin
utstilling en ekstra periode gjennom sommeren, forteller intendant Cathrine
Persson.
– Under de strenge koronarestriksjonene i mars og april har vi jobbet
fremtidsrettet med søknadsskriving og lagt program helt frem til 2022.
Ideen til en vindusutstilling var et godt initiativ fra kurator Stian Hansen i
Stormen kunst. Han er veldig interessert i kunstforeningens kunstsamling
som består av mer en mer enn 500 kunstverk, og har vært her for å
plukke ut kunstverk for å henge opp i galleriets vinduer mot gata. I
kunstforeningens vindusflater har vi stilt ut verk av Marit Bockelie, Lars
Lerin, Per Adde og et interessant usignert grafisk trykk av Edvard Munch,
mens vi holdt stengt.
– Etter gjenåpningen har det vært en jevn strøm med besøkende.
Vi kan ha opptil ti personer av gangen i lokalet etter samråd med Bodø
kommune, og holde mindre faglige arrangementer med 20 deltakere,
informerer Cathrine Persson.
– Visningen av årets Nordnorsken i Svolvær kunstforening i mars og
Mosjøen kunstforening i april ble dessverre avlyst. Turneen fortsetter nå
med nye datoer som vi holder oppdatert på nett. Samtidig er vi i dialog med
Galleri NordNorge om å digitalisere utstillingen mens den er i Harstad. Jeg
synes deres digitalisering av Syria utstillingen ble bra, sier Persson, og håper
den digitale versjonen av utstillingen etter hvert kan vises på skjerm hos
kunstforeningene i Svolvær og Mosjøen.
– Til august planlegger vi en litt annerledes utstilling med Marita
Solberg som er årets festivalkunstner under Nordland Musikkfestuke.
Musikkfestuka har valgt å nedskalere istedenfor å avlyse. Vi ønsker

Alexander Jørgensen (1872–1922), Et besøk, 1904. Maleriet henger nå i et av Stormen kunst/dáidda
sine vinduer. Jørgensen levde mesteparten av sitt liv i Bodø og var kollega med Harriet Backer.
Foto: Bodø kunstforening

fremdeles å arrangere verksted for barn og foredrag, men åpnings
arrangementet vil vi nok ikke gjennomføre som vanlig. Så ser vi frem til
utstillingen med Grethe Irene Einarsson som vi skal ha under Bodø Biennale
i september.
Så normalt som det lar seg gjøre
Adde Zetterquist kunstgalleri åpner for publikum i juni med litt annerledes
åpningstider denne sommer enn de pleier.
– Vi ble nødt til å utsette Tor Erdahls utstilling til neste år. Istedenfor har
vi satt sammen en ny salgsutstilling for sommeren, med malerier som ser
på naturelskeren Per Adde, forteller Bjørnar Meisler ved Adde Zetterquist
kunstgalleri.
Galleriet ligger rett ved E6 i Saltdal som del av Nordland Nasjonalpark
senter og er et naturlig stoppested for mange på gjennomreise. De er derfor
vant til veldig mange besøkende.
– Vi oppfordrer besøkende til å sjekke åpningstidene på nettsidene
våre og Facebook. Det kommer også til å bli gjort flere smitteverntiltak,
blant annet begrensninger på hvor mange besøkende som kan være inne i
galleriet samtidig, og hvor store grupper vi kan ta imot.
– Utover høsten tenker vi at utstillingene skal gå så normalt som det
lar seg gjøre. I tiden galleriet var stengt for publikum har intendant Eva
Gun Jensen og jeg blant annet laget tre korte filmer om kunstnerne Anders
Sunna, Kajsa Zetterquist og Per Adde, som har blitt delt på nett. Denne
erfaringen med digital formidling vil vi ta med oss videre i vår framtidige
formidling, forteller Bjørnar Meisler.
Online med internasjonale foredrag
Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner ved Atelier NŌUA i Bodø skulle i juni
realisere sitt store Power & Paper-program med utstilling, seminarer og
workshops om fotografi, historiekunnskap, manipulasjon og autentisitet.
– Programmet har vi satt sammen med kurator Francesca Marcaccio,
og vi skulle tatt imot fjorten tilreisende kunstnere fra hele Europa. Vi måtte
bare innse at det ble umulig å gjennomføre, og har utsatt seminarene
og utstillingen til 3.–6. juni i 2021. I tillegg var tolv kunstnere plukket ut til
å komme til Bodø i juni for å gjennomføre et gjestekunstopphold og en
workshop. Men istedenfor å utsette dette også, så går vi online, forteller
Marianne Bjørnmyr.
– Mathieu Asselin og Sergio Valenzuela Escobedo som skulle holde
▶
workshopen har satt sammen en foredragsrekke som vil foregå
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i perioden 25. mai til 14. august på NŌUA sin online plattform. Livesendingene er gratis og arkiveres for senere tilgang. Vi tror at dette kan
åpne opp for et stort internasjonalt publikum, og ser allerede at det
er flere kunstnere, fotografer, kuratorer og kunstteoretikere som har
meldt seg på foredragene. Vi håper det kan være interessant for alle
som har lyst å lære mer om hvilken rolle fotografiet kan ha i endringer
i samfunnet, og hvilken makt en kunstner kan ha, ikke bare gjennom å
illustrere virkeligheten som den er, men ved å gjøre research og finne
skjulte virkeligheter. Kanskje kan det til og med bidra til at flere tar turen
til Bodø neste sommer når det «fysiske» programmet skal holdes, sier
Marianne Bjørnmyr og legger til at Atelier NŌUA arrangerer fotobok-café
i sommer, og noen mindre arrangement i løpet av høsten.
Stengte landegrenser
Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst) hadde blant annet
planlagt en utstilling med Rose Marie Huuva i sommer.
– Vårens og sommerens planlagte program gikk ikke å gjennomføre,
da flere samiske kunstnere er bosatt i Sverige. Istedenfor samarbeider vi
med RiddoDuottarMuseat – Kunstmagasinet om en sommerutstilling
med fokus på duodji der teger/rotsløyd som materiale og teknikk står i
fokus, forteller direktør Kristoffer Dolmen.
I tillegg viser kunstsenteret en utstilling med fotografier av Elisabeth
Meyer (1899–1968) fra samlingen til Finnmark fylkesbibliotek, og et film
program av Johan Sara jr. & Ken Are Bongo. De tre sommerutstillingene
åpner 4. juli og står til 30. august.
– Turneen med utstillingen Conventus måtte vi sette på vent og første
visningssted falt bort. Men nå i juni kommer denne turneen forsinket
i gang hos Galleri Espolin i Kabelvåg. Utstillingen viser grafiske verk av
femten samiske kunstnere og står frem til 30. august.
Tar kunsten ut av galleriene
Festspillene Helgeland har besluttet å gjennomføre sommerens kultur
festival i Mosjøen likevel.
– Det blir endringer i forhold til det vi først tenkte, men vi synes det
er viktig overfor kunstnerne og utøverne, og for de besøkende sin del å
vise kunst og kultur av høy kvalitet, forklarer Carl Ninian Wika, festspillsjef
for Festspillene Helgeland.
– Primært reduserer vi størrelsen på arrangementene som blir flere i
år i litt mindre skala. På utstillingsiden gjør vi også endringer. Blant annet
har vi fokus på å ta kunst ut i friluft. Hver dag kan man også oppleve
spennende kunstvandringer. Som publikum og besøkende skal man
kunne oppleve en variert og fargerik festival.
– Publikum må forholde seg til generelle regler om avstand,
og vi praktiserer påmelding ved alle arrangementer, også
gratisarrangementene. Dette er andre året der Festspillene Helgeland
viser frem det ypperste av kunst og kultur på Helgeland. Galleria Kunst
festival er en del av denne paraplyen, sammen med Toppenkurset og
ByfestVeko, forteller Carl Ninian Wika.
Galleria Kunstfestival vises utstillingen Høldplassen med fotografier
av Aleksander Nordaas i samarbeid med Helgeland Museum. I
Dolstad kirke blir det utstilling med kunstverk fra Kulturverkstedet,
Mosjøen Kunstforening og Helgeland Museum sine samlinger. I tillegg
skal Mosjøen kunstforening holde sin sommerutstilling Havlandet i
Jacobsenbrygga med kunstner Åse Frøyshov.
Kortreiste kunstopplevelser
Ingenting går som planlagt i sommer, men alternativene er like gode.
Nye kunstutstillinger åpnes, og publikum i små grupper ønskes hjertelig
velkommen, bare husk å holde avstand og vask hendene, ofte.
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TETT PÅ KUNSTNEREN
INTERVJUPORTRETT MED TEKSTILKUNSTNER LINN REBEKKA ÅMO
✎ Anne Silje Kolseth ▶ kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Anne Silje Kolseth ◆◆ Linn Rebekka Åmo ◆◆ Stormen kunst ◆◆ Raymond Engmark

Linn Rebekka Åmo på atelieret.
Foto: Anne Silje Kolseth

Hyller og skap med
stabler av fargerike tekstiler.
Foto: Anne Silje Kolseth

Spor av noe levd
Linn Rebekka Åmo har en energi og arbeidslyst som umiskjennelig
kommer til uttrykk i kunsten hennes. Med utforsking og eksperi
mentering jobber hun frem nye kunstverk. Nye komposisjoner hvor
form, farge og materialer lever i dynamisk balanse. Denne våren har 
hun vært aktuell med utstilling i Stormen kunst hjemme i Bodø.
En staselig inngang og lange trapper fører meg opp i loftsetasjen på
Nordland Kultursenter på Bodin i Bodø. Det sjarmerende atelieret er Linn
Rebekka Åmos skapersted. En stor skrivepult, en vev, hyller og skap med
stabler av fargerike tekstiler fyller rommet. På ledige knagger henger
utklipte former og remser i tekstil, alt i et velorganisert kaos.
Jeg liker å tenke på de som potensielle nye kunstverk. I arbeidet med
sine tekstile collager setter Åmo sammen slike frittstående elementer
av farge, form og materialer til gjennomarbeidede komposisjoner med
maleriske kvaliteter. Hennes kunstneriske signatur er godt gjenkjennelig
også i skissene på atelieret.
– I begynnelsen jobber jeg gjerne spontant. I en fase hvor jeg tegner,
skriver ned, samler materialer og klipper. Jeg bruker det som finnes av
materialer, og brukte tekstiler jeg kommer over og arbeider kontinuerlig
med å samle små historiske referanser, erfaringer og fragmenter av levd liv,
forteller Linn Rebekka når vi møtes en lørdag i februar.
Det er kun et par timer til hun åpner utstillingen IRL i den store utstil
lingssalen i Stormen kunst sammen med kunstnerne Christine Malnes og

Hilde Frantzen. Utstillingstittelen IRL, et uttrykk hentet fra engelsk «In real
life» (i det virkelige liv), og impliserer en motsetning til det digitale livet, og
et skille mellom det fysiske og immaterielle. En uant treffende timing denne
våren hvor de fleste av oss under koronaepidemien har hatt utstrakt bruk
av digitale kanaler som erstatning for menneskelige møter.
I IRL viser Christine Malnes en fireskjerms videoinstallasjon om kropp,
teknologi og digitale strukturer, mens Hilde Frantzen måler landskaper
med utradisjonelle metoder. Linn Rebekka Åmo har jobbet frem nye
tekstilarbeider til utstillingen med naturen som viktig inspirasjonskilde.
– Til IRL har jeg jobbet mye med kropp og natur, og blant annet lest
mye om trær og hvordan de kommuniserer og hjelper hverandre. Trær har
mange likheter med menneskekroppen, forteller hun, og viser til hvordan
blodårene i kroppen vår fungerer på lignende vis som vevet av årer i trærnes
røtter og blader.
Den ene serien i utstillingen har da også fått tittelen Trea. I de store
vegghengte tekstilene ses trærnes grener og blader som nærmest klemmer
seg rundt stammen. Åmos presist plasserte, tidkrevende, håndsydde sting
går på vandring rundt de organiske formene. Fargene er preget av natur,
med innslag av neon. I Trea 2 går tråder i lyserosa renner gjennom den beige
bakgrunnen, tette sting fra toppen ender under treet med frynser som røtter.
Den andre serien Revet består av mellomstore tekstile collager hvor stof
fer i naturlige materialer, med duse rosa og jordlige bruntoner ligger lagvis.
Tekstilenes kvaliteter, overflater og tekstur spiller mot hverandre. Mykt og ▶
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Linn Rebekka Åmo, Synkront, veggmaleriet i Sjøgata 21.
Foto: Linn Rebekka Åmo

▶

røft, gjennomskinnelig og tett. Blant de organiske, abstrakte formene lever
bølger, vekster, en båt og noe som minner om et blått fiskegarn.
– Jeg lar meg inspirere av naturens skapninger og former, og bruker
dem fritt i forskjellige tekstiler. Arbeidene blir til konstruerte landskaper der
historien fra materialet formidles, men samtidig dekkes til, bearbeides og
abstraheres, forklarer hun.
Åmos håndapplikerte tekstilcollager, satt i kontrast og dialog med de to
andre kunstnernes arbeider har resultert i en utstilling som stiller spørsmål
og peker på aspekter ved våre liv i 2020. Hvordan vi svever mellom det
digitale og det analoge, hvordan teknologien påvirker, vår inngripen i
naturen og vår bruk av tid.
– For meg er et slikt samarbeid viktig. Både for å få andres pers
pektiver og syn på ting, og ikke minst er det spennende å sende fra seg
kunstverkene, slippe kontrollen og se hvordan de endres i ny kontekst.
Hjembyen og kunsten
I Bodø er Åmo en essensiell pådriver for å initiere kunstprosjekter i byen, og
hun har stilt ut kunstverk av kollegaer fra nært og fjernt. Å være kunstner i
Bodø har både fordeler og ulemper.
– Alt handler om balanse og tid. Om å møte kolleger med samme
interesser, og samtidig få tid til å jobbe så mye som mulig med egne
prosjekter.
Linn Rebekka Åmo flyttet hjem til Bodø året etter at hun gjorde ferdig
mastergraden ved Kunsthøgskolen i Bergen. En god venninne fikk overtalt
henne.
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– Hun fant dette bygget som da stod tomt, og overbeviste meg. Nå, ni
år etter jeg flyttet tilbake, har jeg hatt atelier samme sted siden. Her bor og
jobber jeg på den beste plassen i Bodø. Jeg kan heller reise vekk om det er
ting jeg vil oppleve.
– Jeg savner storbyenes tilbud, men en stor fordel her er at det er
enkelt å sette i gang prosjekter og få ting til å skje. Bodø har et lite og godt
kunstnermiljø, men kunne hatt et større kollegialt miljø. Det er mange
flinke folk som kommer herfra, men få som kommer tilbake. Kommunen
burde legge bedre til rette, for eksempel med flere atelierer.
I fjor vant Åmo konkurransen om å utføre et større utsmyknings
oppdrag i lobbyen på bygården som ligger i Sjøgata 21 i Bodø. Det
store veggmaleriet Synkron preges av en komposisjon med kunstnerens
karakteristiske sterke farger, abstraherte former og bevegelse som
fremtredende elementer.
I vinduet til kafeen Babel i Torvgata henger et annet kunstverk laget
av Åmo. Digitaltrykket Det Landskapet er en del av prosjektet NorlandiART
hvor 21 kunstnere i Nordland omskapte Bodø til et stort utegalleri.
Tid, sted og rom
En foretrukken arbeidsmåte for Linn Rebekka Åmo er å være på lengre
gjestekunstopphold. Her kan hun både møte andre kunstnere og få
konsentrert tid til å arbeide. Til eksempel ble arbeidene i IRL påbegynt
ved et fire ukers opphold på Kunstkvarteret i Lofoten i fjor. I 2014 var hun
i Murmansk. Her gikk hun rundt i den russiske byen og lot seg inspirere
av kvinnene, arkitekturen og russiske ortodokse ikoner. Arbeidene herfra

Linn Rebekka Åmo, Trea, fra utstillingen IRL i Stormen kunst.
Foto: Raymond Engmark

presenterte hun i utstillingen Vindauge på Rake visningsrom i Trondheim,
hvor hun ble co-kuratert av kunstneren Kamilla Skrinde.
– Jeg planlegger mine utstillinger ved å jobbe frem mot rommet jeg skal
stille ut i, og arbeider med form, rom og arkitektur.
Rake visningsrom (som ble drevet av Charlotte Rostad og Trygve Ohren
frem til høsten 2019) var et helt særegent arkitekttegnet visningsrom
laget av gjenbruksmaterialer, dører og vinduer fra en revet høyblokk. Åmo
benyttet blant annet glassgangen for å la tekstilarbeidene rammes inn av
vinduene. Slik ble Rake forvandlet til en katedral uten et religiøst budskap
eller et rom for beskyttelse.
Trondheim er også byen hvor Åmo gjennomførte sine masterstudier
ved kunstakademiet i Trondheim. Første studieårene tok hun ved Kunst
høgskolen i Bergen, og ved kunstakademiet, som med sin fleksible fagprofil tillater studentene å veksle mellom ulike medier.
– Kunstkarrieren min startet med fotografi. Det var for meg noe
som var håndterlig, og noe jeg visste hva var. Bodø har en lang tradisjon
med dyktige fotografer, og som historieinteressert arvet jeg mange eldre
fotografier.
Men det var tid, prosess og noen tilfeldigheter som gjorde at hun endte
opp å arbeide innen tekstil. På Kunsthøgskolen i Bergen valgte hun et kurs
i tekstil og landet der. Tross bytte av kunstnerisk medium har hennes
kunstneriske praksis med foto og tekstil fortsatt mange likheter.
– Etter å ha jobbet noen år og modnet som kunstner, ser jeg at jeg
fortsatt jobber med mange av de samme problemstillingene nå, som jeg
gjorde med foto.

Linn Rebekka Åmo, Vindauge, 2014.
Foto: Linn Rebekka Åmo

Viktigheten av små og store historier
Interessen for å samle fragmenter og fortelle historier ligger i bunnen av
Åmos kunstneriske utforskertrang. Kvinnehistorie og politikk ligger som en
iboende del av tekstilmediet og tidkrevende håndarbeidsteknikker, uten at
hun selv jobber direkte politisk.
Begeistret trekker hun frem de senere års oppvåkning og interesse
for tekstilkunst og håndarbeid, hvordan kunstnere og kuratorer har sett
nærmere på eldre tekstilkunstnere og tatt seg tid til å grave i historiske
materialer.
– Det er trist at alt arbeidet og all kunnskapen om håndverket bak ikke
har blitt satt pris på tidligere. Det er en enorm stor jobb, påpeker Åmo.
For Linn Rebekka Åmo innehar tekstilene mange muligheter og
fortellinger. Alt fra små til store historier om folks liv med tekstiler. Det gir
henne inspirasjon til å skape nye kunstverk.
– Det som tiltaler meg med tekstil, er at tekstil kan være så mye
forskjellig. Alt fra det man kler på seg og varmer seg i – til tekstiler man har
på vegger, eller gulv. Alle mennesker har et nært forhold til tekstil uten å
tenke så mye over det, forklarer Linn Rebekka Åmo.
– Gamle tekstiler kan være ekle og menneskelige, men samtidig fine
og intime, og med mange historier å fortelle. I arbeidene mine tar jeg ofte
i bruk gamle og brukte tekstiler, også de som er gamle og flekkete. Det gir
følelsen og spor av noe levd.
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KUNSTKRITIKK
IRL ◆ LINN REBEKKA ÅMO, HILDE FRANTZEN OG CHRISTINE MALNES
STORMEN KUNST, BODØ, 15. FEBRUAR – 29. MARS 2020
✎ Anne Silje Kolseth ▶ kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Raymond Engmark

I
en
liminal
tilstand
Med et bein plantet i det digitale og et i det analoge, med topografiske
målinger, tekstile collager og en fireskjerms videoinstallasjon tegner de
tre kunstnerne i utstillingen IRL i Stormen kunst i Bodø opp rom i indre
og ytre landskap, for slik å få publikum til selv å fargelegge rommet som
oppstår der i imellom.
Tittelen IRL gir umiddelbare hint til kontrast og en udefinert mellomfase.
IRL – in real life, i det virkelige liv impliserer en motsetning til det digitale
liv, og setter opp skillet mellom det fysiske og immaterielle. Hvor skillelinjen
mellom det virkelige og det digitale liv virker stadig vanskeligere å definere.
På den gjengse buss i en vilkårlig norsk by vil man, om man tar øynene opp
fra sin egen skjerm, se telefonen fungere som en videreføring av hånden og
nærme seg en integrert del av kroppen. Med den sveipende fingeren som
et bindeledd mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Og der, bak fingeren,
i forlengelsen av hånda, i det hvite lyset (eller inn i det dypeste mørket),
kan du bore deg inn i internettets uendelighet og scrolle bilder av naturens
mindfulness i rasende fart.
Oppmålingen av verden
Hilde Frantzens arbeider Målinger er direkte avtrykk av naturen, gjengitt i
hennes egenoppfunnede måleenhet. Frantzen tar med lerret ut i naturen,
legger det på bakken og måler landskapets former. Her fotograferer hun
lerretet og dets naturlige bevegelser, humper, hull – dens helhetlige form.
Resultatet i utstillingen er hvitmalte, illusorisk «krøllede» lerret i varierende
størrelser, med sorte rute, stripe og prikkemønstre.
Om Frantzens målinger er et stykke unna å representere opplysnings
tidas oppfatning av rasjonell vitenskap, setter de tankene i gang om hvor
dan og hvorfor vi måler jorden som vi gjør. Og ikke minst, kunne det vært
gjort annerledes? Sammenlignet med kartets gjengivelser i 1:50 000 er det
fascinerende hvordan hver stein, sprekk og dump får sitt avtrykk i Frantzens
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1:1 målinger og videre gjengis i rutemønstrenes avstand.
I Stormen kunst er de malte tekstilene montert i forskjellige høyder.
De strekker seg fra gulv til tak over to av utstillingens vegger, og viser
todimensjonale gjengivelser av landjordas tredimensjonale overflate.
Illusjonen om bevegelse i maleriene, i kombinasjon med den levende
monteringen, gjør at målingene nærmest svever rundt på utstillingsveggene.
Som om vinden har tatt tak og sendt de tynne dukene opp og rundt. Montert
noen centimeter ut fra veggen, og (av og til) belyst av den nordnorske sola
utenfor gis arbeidenes oransjefargede baksider en lysende neonaura.
Teknologisk struktur
Midt i rommet står den stilsikre videoinstallasjonen Wisdom 2.0 av
Christine Malnes som består av fire skjermer med hver sin video. En enslig,
avkuttet, svevende hånd gjør mekanisk snirklende bevegelser mot en grønn
bakgrunn. På gulvet står en vifte som rastløst svaier frem og tilbake uten
stopp. I en lang gang, i noe som ligner en server farm, lyser og blinker det
bak hullete vegger. Og et vennlig estetisk nikk sendes opp mot Frantzens
sorthvite mønstre. Det zoomes inn og ut på lys og vegger, fra det nære og
ufokuserte til det oversiktlige og gjenkjennelige. Og på den fjerde skjermen
helt til høyre står en slags skulpturell fontene med røyk som sakte ruller ut.
Den smått absurde og glidende visuelle sammensetningen
akkompagneres av en intens støy som strømmer ut av hodetelefonene. Og
når man setter i gang det meningsskapende puslespillet i eget hode, følges
arbeidet først og fremst av en kjølig og avstumpet stemning. Wisdom 2.0
lar deg kjenne på ubehaget og nysgjerrigheten, forvirring og absurditet, og
samtidig tenke over hvordan vår digitale verden henger sammen. Den flytende
strømmen av informasjon utfordrer vår forståelse av struktur og kontekst.
Tingenes og naturens fysiske tilstedeværelse
Med seriene Trea og Revet står Linn Rebekka Åmos tekstile collager som en

◀ Christine Malnes, Wisdom 2.0., og Linn Rebekka Åmo, Revet,
serie med innrammede tekstilarbeider i lin og bomull.

naturrik kontrast til teknologien og det sterile uttrykket hos Malnes. I serien
Revet møter vi naturlige materialer som lin og bomull, duse rosa og jordlige
bruntoner avbrutt av blått hav og det som ligner et fiskegarn.
Materialene legges lagvis i et løst system og sys sammen. Med flytende
former og farger vokser bildene etter hvert som man ser på dem frem som
bølgende landskap. I organiske, abstrakte figurer, gitt innenfor mellomstore
firkantede rammer, spiller materialenes overflate og tekstur mot hverandre
i fin kontrast.
I de større arbeidene i serien Trea omslutter trærnes røtter, blader og
stamme hverandre og de utklippede, applikerte elementene gir historisk
gjenklang i faner og vev. Særlig er det gjennomarbeidede verket Trea (2)
et høydepunkt. Vertikale tråder renner ned gjennom hele verket og ender
i frynser nederst. På samme måte som i Revet er fargene preget av natur,
men innslag av neon gir arbeidene friskhet og originalitet. Også det lyse
arbeidet Trea (4) stjeler oppmerksomheten med sin nærmest skinnende
tilstedeværelse og gir glød til de dusere arbeidene i Revet ved siden av.
Fortid og nåtid, natur og kultur
Innerst i Stormen bibliotek, bak kafeen, ligger galleriet noe gjemt, selv om
folietekstens størrelse på veggen viser rommets viktighet. Med tanke på
utstillingens plassering i både by og bygg, og selv om arbeidene i utstillingen
selv formidler diskusjon og innhold, hadde utstillingen hatt godt av et større
hjerte i formidlingen for publikum.
For å gi utstillingen en tydeligere visuell helhet kunne utstillingen også
hatt godt av større flate og åpne rom. Særlig Åmos arbeider kunne fått tre
bedre frem ved en reduksjon i antall arbeider. Siden galleriet i Stormen ikke har
fått samme arkitektoniske omsorg for innholdet som andre deler av bygget,
skaper de store vinduene i galleriet rom, men forrykker også balansen.
Med en gjennomgående god dialog sender arbeidene i IRL hverandre
estetiske og tematiske hint og nikk. Arbeidene komplementerer hverandre,

Hilde Frantzen, Målinger, 2017–2020.

og sammenstillingen av de tre kunstnernes arbeider bidrar til utvidede
perspektiver og mangfoldige tankesprang.
Med Åmos håndapplikerte tekstiler, møysommelige sting og tidkrevende
arbeid tar hun oss med inn i tekstilhistoriens lange tradisjoner og dens
mange hardtarbeidende kvinnehender, mens vi i Malnes arbeid ser mot den
kroppsløse mekaniske hånden. Malnes føyer seg her inn i rekken av flere
norske forfattere og kunstnere som har satt fokus på hvordan det manuelle
arbeidet gradvis erstattes av det automatiske, ofte med et dystopisk tilsnitt.
I sine direkte, individuelle møter med naturen, sine avtrykk og opp
målinger, spiller Frantzen på kontrasten mellom det rasjonelle og det
irrasjonelle med en naivitet og åpenhet for ideer og tankeverk. Åmos
tekstiler viser gjennom former og materialer en omsorg for håndverket
og naturen, og samtidig en historisk og politisk bevissthet og bekymring.
Malnes videoer stiller spørsmål ved den digitale utviklingen og fremtiden
vi i stor grad beveger oss mot.
Kontrastene i kunstnernes arbeider og arbeidsmåter igangsetter
diskusjoner knyttet til hvordan vi skal leve våre liv, bygge våre samfunn
– våre grunnleggende verdier og søyler. Sammen utforsker de det
emosjonelle og det rasjonelle, fortid og nåtid, natur og kultur, gjennom å
sammenstille det analoge og det digitale. Totalt stiller IRL store spørsmål
om hvordan mennesket påvirker verden gjennom teknologi, og hvilke
konsekvenser det får for naturen og livet slik vi kjenner det.
Mens vi grubler på svar, vil mange av oss heller sveve rundt i den
vektløse tilstanden midt mellom.
Denne kritikken er tidligere publisert
i tidsskriftet Kunsthåndverk, 18.03.2020 ▶
kunsthandverk.no
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KUNSTKRITIKK
DEN 74. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING
SVOLVÆR KUNSTFORENING
✎

Anne Silje Kolseth

▶

kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
◀ Vinner av juryens pris
Malin Lin Nordstrøm Moja på tvoja.

til høyre Ingunn Milly Hansen, Lysning, ikatinnfarging og vev.

Enkeltstemmenes
blandede kor
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling preges mer av nysgjerrighet og
søken, enn bastante svar og høye rop. Og heller enn å være et samstemt
kor, domineres utstillingen av sterke enkeltstemmer. Men det betyr ikke
at stemmene ikke fortjener å lyttes til.
Årets Nordnorsken ble heldigvis besøkt av publikum i februar i Bodø kunst
forening, for med Covid-19 hengende over landet fikk dørene dessverre
aldri åpne for utstillingen i Svolvær kunstforening. Med planlagt åpning
lørdag 14. mars rakk utstillingen knapt å monteres ferdig før både åpning og
visningsperioden ble avlyst. Som utstillingens eneste publikummer fikk jeg
tatt turen til Svolvær for å se utstillingen før nedpakking og retur til lagring i
Bodø. På foreløpig ubestemt tid.
Det er merkelig stille både ute og inne. I leide lokaler nede på kaia
ligger Svolvær kunstforening sammen med småbåter, skrikende måker og
et vanligvis rikt restaurantliv. Kunstforeningen som ble etablert som Atelier
Lofoten i 1971 er blant annet kjent for å ha stiftet LIAF, kunstfestivalen som
nå administreres av Nordnorsk Kunstnersenter. Nordnorsken har de senere
årene vært her på jevnlige besøk, sist i 2018.
Demokratisk
Landsdelsutstillingen er best kjent for en demokratisk og klassisk form
hvor anonym innsendelse, juryering og utvelgelse av arbeider ender i en
gruppeutstilling som sendes på turne. Nordnorsken 2020 følger formen
og av 96 kunstnere som søkte med 216 verk er det valgt ut 23 kunstnere
med 29 verk, hvorav åtte kunstnere er med for første gang. Årets utstilling
er demokratisk også i antatte medier med et mangfold av ulike uttrykk,
teknikker og størrelser i jevn fordeling. Med de innsendte enkeltarbeidene
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som grunnlag for juryens utvelgelse, kommer sammenheng og helhetlig
sammensetning i annen rekke. Dette åpenbarer seg mens jeg går gjennom
utstillingen der det blir tydelig at de sterkeste enkeltverkene er det som tar
oppmerksomheten.
Anonymt juryerte utstillingers fortrinn er nettopp at de yngre og
uetablerte kunstnerne gis mulighet til å stille ut på lik linje med de godt
etablerte og erfarne kunstnerne. Dermed kan utstillingen også gi innblikk
i hva som rører seg i utdanningsinstitusjonene og kanskje noen frampek
mot den norske kunstscenes fremtid. Debutant Hamid Waheed, som i
fjor gikk ut av Nordland kunst og filmskole, ble tildelt årets kritikerpris for
installasjonen Papegøye. (Dessverre ble kunstverket aldri ferdig montert i
Svolvær, men jeg fikk sett den da den var utstilt i Bodø kunstforening).
I Papegøye sitter jeg på et persisk teppe på gulvet. Videoen på veggen
framfor meg viser en person kledd i japansk inspirert drag som henvender
seg til publikum mens hen skriver et essay som prøver å formulere tydelige
tanker og ideer om sinne og identitet. Essayet er søkende og tidvis naivt,
og gjør at jeg både smiler gjenkjennende til ønsket om selvutvikling og
klare meninger, og stivner til i fortellingen om utenforskap og ønsket
om tilhørighet. Totalt stiller kunstverket spørsmål ved stereotypier og
fordommer samtidig som kulturell appropriasjon og eksotisme settes på
spissen gjennom karikering og humor.
Jeg snakker som deg
At utstillingen gir et tverrsnitt av hva som skjer i samtidskunsten på lokalt
plan på et gitt tidspunkt er en påstand verdt å diskutere. Riktignok må
søkere til Nordnorsken ha tilknytning til nord, men det er utflytende grenser
for hva dette innebærer. Er det ikke nok at man gir et utvalg kunstnere

Marianne Bjørnmyr fra serien Between a Rock and a Hard Place.

plass til å vise hva de jobber med for tiden? Der jeg diskuterer med meg
selv blir det allikevel fort synlig at flere av kunstverkene i årets Nordnorsken
tematisk knytter an til nordlig historie og identitet.
Moja på tvoja av Malin Lin Nordström er et av disse som utmerker seg.
Frasen «moja på tvoja» er fra pidginspråket russenorsk og oversatt til norsk
betyr det «jeg snakker som deg». Både sympatisk og poetisk. Nordströms
prosjekt er todelt; på en europall ligger en bunke ark med russenorske
uttrykk. Fra to høyttalere leses frasene, med én stemme i hver høyttaler. 
En person fra Nord-Norge og en fra Arkhangelsk snakker med hverandre
på et språk de tilsynelatende ikke forstår.
Handelsspråket med ord fra russisk og norsk ble brukt i NordNorge og Barentsregionen i nesten 150 år i forbindelse med den tidvis
ulovlige Pomorhandelen. Fra språket med en kjerne på cirka 200 ord, har
Nordström fjernet ordene direkte relatert til handel og slik også fjernet
språkets opprinnelige formål. Tilbake står de resterende ordene som ble
funnet viktige i forsøket på å forstå og nærme seg hverandre. Nordström
kombinerer regional historie med språklig nysgjerrighet. Hvordan oppstår
egentlig et nytt språk? Hvilke ord er viktige? Jeg blir stående og lytte
fascinert til lyder, flyt og melodi i et språk jeg bare delvis forstår. Men med
tittelen i bakhodet bevares troen på at ønske og innsats muliggjør et felles
forståelig språk.
Mediale undersøkelser
Flere av kunstnerne utforsker de ulike materialenes muligheter. Deres
lekenhet med teknikker i utstillingen gir meg nysgjerrighet og fornøyelse
underveis. Påfallende nok er det lite digital utforsking, mens håndverket
står sterkt, ofte knyttet til mediespesifikke problemstillinger. Marianne

Linn Rebekka Åmo, Å bygge luftslott,
håndapplikert tekstil.

til venstre Kari J. Nordheims maleri «I dypet»

Bjørnmyr jobber med en undersøkende tilnærming til fotografiet som
sannhetsvitne. En oppfatning som har fulgt fotografiet. Filmteoretikeren
Andre Bazin har blant annet beskrevet fotografiet som et naturlig bilde som
refererer til virkeligheten slik den virkelig er, med en unik forbindelse mellom
den fotografiske avbildningen og det avbildede. Som et motsvar til denne
oppfatningen peker Bjørnmyr på det usette, og hva fotografiet ikke viser.
Bildene fra serien Between a Rock and a Hard Place viser ett steinete land
skap og to mindre fotografier med et hengende lodd. Ved siden av loddet
står en stein eller en mineralklump på en rektangulær pinne. Bildene leder
til flere spørsmål enn svar. Hvordan hører de sammen? Hva er historien
bak? Et dypdykk inn i Bjørnmyrs serie viser hvordan hun ser nærmere på
utvinning av mineraler og hvordan dette bidrar til både rikdom og konflikt,
samtidig som det har ringvirkninger for samfunn og natur.
Den Nordnorske Kunstutstilling har et uttalt formål om å bringe
kunsten ut i distriktene, og vise frem kunstnere i regionen. Utover
sommeren vil turneen forhåpentligvis fortsette rundt til visningssteder i
Nordland, Troms og Finnmark. I en utstilling uten et samlende tema eller
innføring i kunstnerskap, kunne utstillingen og katalogen med fordel gitt
mulighet for større innblikk og fordypning, og formidle mer av kunstnernes
tanker og informasjon om kunstverkene. Totalt sett føles utstillingen
som en litt for trygg affære. Den gir meg som besøkende en estetisk og
komfortabel kunstopplevelse, men kanskje hadde både konseptet og
stemmene hatt godt av å røskes i litt iblant?
Neste visningssteder for Nordnorsken 2020 er Meieriet Kultursenter Leknes, Galleri Nord-Norge Harstad, Alta kunstforening
og Vadsø kunstforening.
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BODØ BIENNALE 2020
3. – 6. SEPTEMBER 2020
✎ Amalie Marie Selvik ▶ Se Kunst Magasin
Tom Øverlie ◆◆ Alice Slyngstad ◆◆ Tale Hendnes

Alice Slyngstad, Heaven can’t wait, 2016, Oslo Rådhus.
Foto: Alice Slyngstad

Kunstneriske
forstyrrelser
Bodø Biennale 2020 ønsker å være tilstede der folk ferdes. Gjennom
annonserte og uannonserte kunsthendelser i byen skal kunsten oppstå
der folk oppholder seg og aktivt oppsøke publikum – og ikke omvendt.
I september blir Bodø Biennale mer enn noen gang tidligere synlig i byens
offentlige rom forteller kurator Elise Cosme Hoedemakers. Hun er kunst
nerisk ansvarlig og produsenter for Bodø Biennale sammen med Kari
Skotnes Vikjord og Iselin Aamodt Borgan i BAREDANS – Bodø Arena for
Dansekunst. Sammen med Se Kunst i Nord-Norge arrangerer de den tredje
utgaven av den tverrkunstneriske festivalen for visuell kunst og dansekunst.
– Bodø Biennale fortsetter sin satsing på offentlig og stedsspesifikk
kunst som skal foregå på utradisjonelle og tradisjonelle arenaer. Målet
er å utfordre, og utforske, (ute)rommets potensialer, for å skape kunst
opplevelser til glede, undring og refleksjon. Vi vil utvide publikums forståelse
av hva kunst er, og hvor kunst oppstår, forteller Cosme Hoedemakers.
– Fra et kunstnerisk ståsted skal årets biennale utforske hva steder gjør
med oss, påvirker oss mentalt og fysisk, og hvordan stedets infrastruktur
innvirker vår hverdag og bevegelsesmønster. Vi ønsker at publikummet
skal få oppleve kunst ut fra sine premisser og erfaringer. Folk skal føle seg
trygg på at egne opplevelser er viktige. Derfor skal mange av festivalens
kunstopplevelser foregå der folk ferdes til daglig. Kanskje senker det
terskelen for å engasjere til deltakelse?
Tusen meter lange lianer
Av biennalens høydepunkter ser kurator-teamet for Bodø Biennale spesielt
frem til Alice Slyngstad bestillingsverk, og til dansekompaniet Landing sitt
Flytende landskap, hvor 1000 meter lange lianer i tekstil skal bevege seg
gjennom Bodø sentrum.
– Alice Slyngstad er en ung kunstner som praktiserer flere kunstuttrykk
i spennet mellom dansekunst og visuell kunst. Slyngstad har utført flere

16 Se Kunst Magasin

kunstprosjekter på offentlige arenaer, og forholder seg til materialer som
arkitektur, bevegelse, tekst, musikk, lys og kostyme. Sentrale spørsmål som
stilles er hvordan rom påvirker persepsjon, stemning og handlinger, forklarer
Iselin Aamodt Borgan.
– Til biennalen undersøker Slyngstad bruk av stemmen og skal 
samarbeide med unge lokale amatørdansere. Produksjonen skal i stor
grad utarbeides lokalt i forkant av biennalen, og ungdommer involveres 
i kunstnerens egen skaperprosess.
Landing består av Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Ida
Gudbrandsen. De står bak det stedsspesifikke verket Flytende landskap.
Her skal åtte dansere beveger seg gjennom byrommet sammen med
1000 meter lange lianer i seanser som varer mellom tre til 24 timer.
– Flytende landskap vil dukke opp flere ganger under Biennale-helgen
og vil konfrontere befolkningen i deres hverdagslige aktiviteter i byen. Dette
kunstverket har et sterkt performativt uttrykk som vi synes setter spenning
mellom dansekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet. Lianene er bevegelige,
tredimensjonale skulpturer som opptar og krever et fysisk rom. Danserne
vil skape et landskap som stadig endrer seg hvor folk blir nødt til å forholde
seg til det fysisk, og ta egne valg omkring handling og bevegelse.
Lydspor i egne hodetelefoner
Forestill deg at du lukker øynene. At verden forsvinner bak øyelokkene
dine og blir mørk og stille et øyeblikk. Se for deg at du sitter i et rom, med
god takhøyde og gulvplass. Forestill deg at du ikke er alene, men at flere,
som deg, sitter på rad og rekke med øynene lukket og lytter. Om du åpner
øynene igjen kan alt være forandret. Det som ligger foran deg, kan være ett
av ditt livs største høydepunkt, eller bare en kveld som alle andre. Akkurat
nå, er det ingen som vet. Det er dette man kan oppleve med forestillingen
Alt nå laget av koreograf og danser Eivind Seljeseth.
– I denne forestillingen får hver publikummer sine egne hodetelefoner

Eivind Seljeseth, Alt nå.
Foto: Tale Hendnes

Landing, Flytende landskap, Barcode, Oslo 2019.
Foto: Tom Øverlie

og sitt eget lydspor. Det er en forestilling der publikum er alene, sammen.
Hver publikummer hører en stemme som en slags guide til det de ser –
som ikke nødvendigvis er det samme som sidemannen får høre. Alt nå
guider deg gjennom din egen forestillingsevne, forteller Kari Skotnes Vikjord
og Iselin Aamodt Borgan.
Biennaleutstillingen
Biennaleutstillingen skjer i samarbeid med Bodø kunstforening og Stormen
Kunst/dáidda og de tre inviterte kunstnere Grethe Irene Einarsen, Kay
Arne Kirkebø, og Anna Sigmond Gudmundsdottir. Kunstnerne er inviterte
til å innta ulike perspektiver på Bodøs stedsidentitet og stedsutvikling –
og underliggende spørsmål som hva stedsutvikling gjør med samfunnet,
individet og de mellommenneskelige relasjonene blant folkene på stedet.
– Kunstnerne er utvalgt på bakgrunn av sin faglige innretning, og
tidligere stedsspesifikke arbeid. Gudmundsdottir jobber med tegning og
maleri, Kirkebø jobber med tegning og videoanimasjon, og Einarsen med
fotografi og installasjon. Vi ser et interessant slektskap mellom de tre
kunstnerskapene. I hvordan utforskning av identitet, individualitet, psykologi,
menneskelige relasjoner, samfunnsstrukturer og stedsopplevelser kommer til
syne i deres kunstprosjekter, forteller Elise Cosme Hoedemakers.
– I vinter deltok kunstnerne på en to dagers researchreise i Bodø. Målet
var å gi kunstnerne en faglig forankring for prosjektets tematiske ramme og
gi dem opplevelsen av Bodø som sted.
De fikk se utstillingslokalene og en befaring i ulike byrom og museer,
og ble kjent med byutviklingsplanene som Bodø kommune har for byen,
forteller Cosme Hoedemakers.
– Biennaleutstillingen er initiert av Se Kunst i Nord-Norge med
mål å styrke samarbeidet mellom de lokale utstillingsarenaene Bodø
kunstforening og Stormen Kunst. For å legge til rette for nye produksjoner
med særskilt tilknytning til Bodø og regionen rundt.

Familieaktiviteter og fagprogram
I år satser Bodø Biennale på et baby/barn-program med aktiviteter som
hele familien kan delta på, også de aller minste.
– Tidligere har BAREDANS arrangert Babydans og Contakids med
stor suksess. Nå vil vi utvide tilbudet med Babyomvisninger i utstillingene,
arkitektur-trilleturer og kreative verksteder for små og mellomstore barn.
I tillegg blir det arrangert kreative workshops, foredrag og samtaler med
kunstnere, informerer Kari Skotnes Vikjord.
– Blant annet skal Cecilie Lindeman Steen holde sitt performative foredrag
«Betydningen av bevegelse» spisset mot performance og kommunikasjon
gjennom bevegelse. Kunstnerne og danserne som presenteres i biennalen har
til felles en kroppslig tilnærming i sine prosesser og arbeider, men benytter et
helt ulikt repertoar av bevegelser og handlinger, og disponerer areal, rom og
gulv på forskjellig vis. I fagprogrammet vil vi derfor vektlegge betydningen av
bevegelse i kunstneriske prosesser og meningsgivende handlinger, improvisert
eller regissert, der referanser hentes fra enkeltes praksiser, tverrkunstneriske
samarbeider og stedsspesifikke produksjoner.
Elise Cosme Hoedemakers og Iselin Aamodt Borgan håper fag
programmet kan bidra til å skape en diskurs om fagfeltene for dans og
visuell kunst og aktuelle tema som rører seg i de kunstfeltene.
– Kanskje enda viktigere håper vi Bodø Biennale kan skape diskurs
mellom fagfeltene, som forhåpentligvis bidrar som faglig og kunstnerisk
inspirasjon. De kunstfaglige miljøene i byen har behov for å bli synliggjort i
kulturbyen Bodø, og særlig fram mot 2024. Vi inviterer nasjonale og lokale
profesjonelle kunstnere som vi tror bidrar til å understreke behovet for at
det legges bedre til rette for profesjonelle aktører innen kunstfeltene i Bodø.
I tillegg til amatørmiljøene som også så klart er veldig viktige.
Se detaljert program for Bodø Biennale 2020 ▶
bodobiennale.no
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✎ Amalie Marie Selvik ▶ SE KUNST MAGASIN
Grethe Irene Einarsen ◆◆ Anna Marie Sigmund Gudmundsdottir ◆◆ Kay Arne Kirkebø

Fra fotoshoot på flystripa i Bodø.
Foto: Grethe Irene Einarsen

Mentale
landskap
Den tematiske rammen for Bodø Biennale 2020 er knyttet til
stedsidentitet og byutvikling. Tre kunstnere er invitert til å ta et
nærmere blikk på Bodøs rivende by- og samfunnsutvikling – og særlig
det menneskelige aspektet. Hvordan påvirker skiftningene opplevelsen
av tilhørighet når et sted er i en prosess av stadig utvikling?
I Bodø kunstforening og Stormen kunst/dáidda presenterer Bodø Biennale
2020 utstillinger med Grethe Irene Einarsen, Anna Marie Sigmond
Gudmundsdottir og Kay Arne Kirkebø.
Animasjonstegninger i byen
Kay Arne Kirkebø er en Bergensbasert kunstner kjent for å lage ekstremt
detaljrike tegninger av arkitektur og bylandskaper i form av repeterende
labyrintiske strukturer.
– Jeg jobber hovedsakelig med tegning. Det kan være i form av
bilder som vises på vegg, eller som jeg har tegnet direkte på veggen. Jeg
jobber også med tegninger som ender opp i animasjoner, eller trykket i
egenproduserte kunstbøker.
– Til biennalen lager jeg et helt nytt videoverk, en animasjon, som
jeg har jobbet med siden 2019. Det er en linjebasert animasjon, hvor
geometriske former kontinuerlig genereres og endres i nye formasjoner.
Animasjonens natur er også i tråd med mine ideer rundt dette prosjektet,
med tegninger som konstant utvikler seg og aldri står stille.
Kirkebø og de to andre kunstnerne var i Bodø like før jul. Her ble de
introdusert til byen, Bodø by sin historie, og hvordan byen i dag er i endring.
– Jeg fikk ett inntrykk av Bodø som et sted som har utviklet seg mye
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opp gjennom tiden, og som fortsatt utvikler seg. Spesielt med tanke på det
arkitektoniske. Dette er jo noe som opptar meg i stor grad; linjer og former
jeg finner i byrommet og som er med på å danne utgangspunktet for mine
kunstprosjekter.
Kunstnerne skal jobbe stedsspesifikt, og Kirkebø ønsker derfor å vise
sin animasjonsvideo som projeksjoner i byrommet, ettersom animasjonens
utgangspunkt er nettopp selve byen.
– Jeg gleder meg litt ekstra til å kunne vise dette arbeidet. Mange
er klare for nye kunstopplevelser nå, og jeg tenker det er fint å kunne få
oppleve kunst ute i byen, forklarer Kay Arne Kirkebø.
Abstrakt hukommelse
Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir bor litt utenfor Lillehammer og
har atelier på Harpefoss hotell kunstsenter. Hun jobber med maleri, instal
lasjon og foto i store formater. Til biennalen arbeider hun med et nytt
utstillingsprosjekt som skal vises i lokalene til Stormen Kunst/dáidda.
– Jeg lager en serie malerier og tegninger der jeg utforsker det uforutsigbare og kaotiske i møtepunktet mellom natur og kultur. Utgangspunktet
er hvordan en opplevelse, utsikt eller et sted blir til innsikt, og en del av en
abstrakt hukommelse. På den måten har mitt møte med Bodø blitt en av
gjørende del av valgene jeg tar imøte med de maleriene jeg nå jobber med.
– Det første jeg tenkte etter befaringen i Bodø var at jeg vil lage monu
mentale og energiske arbeider. Knyttet til opplevelsen av Bodø som en by i store
endringer, omringet av et dramatisk landskap og en særegen kulturhistorie.
– Da jeg var i Bodø fikk jeg en litt underlig opplevelse av at jeg ikke var
i Bodø, selv om jeg faktisk var der. Jeg opplevde nesten å være en figur i et

◀ Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir
i arbeid med et maleri på 4 x 3,5 meter.
Foto: Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir

Kay Arne Kirkebø tegning i prosess.
Foto: Kay Arne Kirkebø

◆ Kuratorteam for Bodø Biennale-utstillingen
2020 er Ingunn Milly Hansen (kunstnerrepresentant i styret i Bodø kunstforening),
Elise Cosme Hoedemakers (kurator/
produsent SE KUNST), Stian Hansen (kurator
Stormen Kunst, f.o.m. aug 2019), Aslak Juell
Kristensen (tidligere kurator Stormen kunst,
t.o.m. juni 2019) og Eva Skotnes Vikjord
(daglig leder SE KUNST).
◆ Kay Arne Kirkebø (født 1979) har en master
grad i kunst ved Kunst- og designhøyskolen
i Bergen (2014) ◆ kayarne.net ◆ Instagram
@kakirkebo
◆ Grethe Irene Einarsen (født 1972, Narvik)
har hovedfag i fotografi fra Kunsthøgskolen
i Bergen (1999) ◆ gretheeinarsen.no
◆ Instagram @gretheeinarsen
◆ Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir
(født 1974, Reykjavik) har sin utdanning
fra Kunstakademiet i Bergen (2000)
◆ gudmundsdottir.com ◆ Instagram
@annasigmond

postkort, eller en svamp som absorberte alt jeg så, eller en blikkboks hvor
alle inntrykkene ble kastet oppi med bilyd.
– Å forflytte seg fra et sted til et annet kan noen ganger oppleves som
uvirkelig, fordi hodet ikke blir med på lasset. Jeg kom i vertfall hjem etter en
innholdsrik uke, sydde sammen store lerreter, og har begynt å jobbe med
malerier (som i tillegg til opplevelsen av Bodø) føyer seg inn i det mentale
landskapet jeg befinner meg i som kunstner, forteller Anna Marie Sigmond
Gudmundsdottir.
Et utenifra blikk på Bodø
Fotograf Grethe Irene Einarsen bor og arbeider i Narvik, og jobber
fotobasert med bilder og installasjon. Hennes kunstprosjekter befinner seg
gjerne i grenseland mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Det
nordnorske landskapet er ofte bakteppe i hennes bilder, og menneskelig
fremmedgjøring er et stadig tilbakevendende tema. Einarsen er opptatt av
enkeltindividers kompleksitet, og lar det banale og hverdagslige gå hånd i
hånd med universelle, eksistensielle spørsmål.
– Jeg har gjennom årene vært mye i Bodø, både for å besøke venner og
i forbindelse med ulike verv i NNBK. I regi av Bodø Biennale har jeg vært på
to besøk. Første gangen sammen med de andre kunstnerne, og så var jeg i
Bodø i mars i år for å ta bilder som kanskje blir å se på utstillingen.
– Jeg jobber med en helt ny installasjon, inspirert av en befaring vi
kunstnere fikk i desember 2019. Der besøkte vi ulike lokasjoner, og ble
gjennom flere foredrag gjort kjent med Bodøs historie og framtidsplaner.
Det var mye fokus på fiskerinæring og flyplass.
– Inspirasjon til installasjonen jeg lager kommer direkte fra befaringen

i desember, og mitt ambivalente forhold til fylkeskommunen som har sitt
hovedsete i Bodø. Som innbygger i Nordland preges arbeidene mine av et
blikk som ser på Bodø utenfra.
I tillegg til installasjonen skal Einarsen presentere en bildeserie hun har
jobbet med over flere år som ferdigstilles til dette oppdraget, og vises for
første gang under Bodø Biennale.
Koronarestriksjoner
Grethe Irene Einarsen måtte dessverre se seg nødt å endre et av bildene til
Biennalen på grunn av myndighetenes strenge koronarestriksjoner.
– Jeg hadde planlagt å samle 100 ungdommer i et bilde. Denne
fotoseansen ble avlyst på grunn av at skolene stengte, og av restriksjonene
om hvor mange mennesker som kan samles.
– Som kunstner arbeider jeg for det meste alene på atelieret, og er
sånn sett ikke så påvirket av koronasituasjonen. Jeg jobber for tiden med en
utsmykking til en ny ungdomsskole i Narvik som skal være ferdig 15. august.
I august skal jeg ha en utstilling på Meieriet kulturhus på Leknes sammen
med tre kolleger som åpner 22. august. Jeg var lenge usikker på om det ble
noe av denne utstillingen. Det er derfor godt å ha fått bekreftet at alt går
som planlagt, både på Leknes og i Bodø.
Bodø kunstforening, Stormen kunst/dáidda og SE KUNST i Nord-Norge
samarbeider om årets Biennaleutstilling under Bodø Biennale 2020 som
åpner 3. september. Les mer ▶ bodobiennale.no
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø
Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

Festival for visuell kunst og dansekunst

03. - 06. SEPTEMBER 2020
• performancer • utstillinger
• forestillinger • workshops m.m.

Landing, ”Flytende landskap”. Foto: Tom Øverlie

Alice Slyngstad | Bestillingsverk
Landing | ”Flytende landskap”
Grethe Irene Einarsen, Kay Arne Kirkebø og
Anna Sigmond Gudmundsdottir | Biennale-utstilling
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