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AKTUELLE UTSTILLINGER

Kritikk verdig?
En kunstopplevelse er og blir en subjektiv opplevelse.
Mange mener mye om kunst. Det betyr ikke at alle er
like kvalifiserte til å si noe om kvaliteten på det en
opplever. Gode kritikker og omtaler krever kunnskap
for å kunne vurdere kvaliteten på et kunstverk.
Selv om vi har opplevd en økning av antall kunstnere
og utstillinger, har ikke den kritiske refleksjon vært til
stede i samme grad. I den regionale/lokale presse er det spesielt lite omtale av
den visuelle kunsten. Muligens skyldes det at de regionale/lokale mediene ikke
har journalister med tid eller kompetanse innen dette feltet, eller at avisene prioriterer kommentarsynsing i stedet for en faglig begrunnet kritikk. Dagens aviser
hvor man i stor grad benytter seg av allround journalister, kan i verste fall føre
til en forflating av omtalene. Her kan nevnes at enkelte lokalaviser på 60-tallet
hadde kunst/kulturomtaler hvor både bilde og tekst holdt et svært høyt nivå.
På tross av at det i vår landsdel har vært omtrent fravær av kunstkritikk, har vi de
siste 5-6 år opplevd en positiv utvikling ved at det vokser frem en faggruppe av
unge kunstkritikere. Disse skriver fortrinnsvis for riksdekkende fagblader og ofte er
det de mest sentrale festivaler og utstillinger i de større byene som blir prioritert.
Kritikk av kunst er antakelig like gammel som kunsten selv. Kunstkritikk er
diskusjon eller vurdering av kunstobjekter. Kunstkritikere kritiserer vanligvis kunst
i estetisk sammenheng eller en form for historisk kritikk og evaluering, en form
for kunsthistorie og samtidskritikk. Kunstkritikkens mål er å skape interesse for
moderne kunst, herunder problematisere, assosiere og opplyse for å få i gang
debatt om kunsten. Fravær av kunstkritikk kan dermed bidra til at viktige uttrykk
i kunsten forblir en hemmelighet.
Det er avgjørende at kunstkritikken representerer flere stemmer slik at noen ikke
blir enerådende. Slik for eksempel vurderinger den anerkjente vinkjenneren i USA
gjorde, som førte til at vinprodusentene økte alkoholprosenten. Etter hvert ble
det avdekket at kritikeren hadde en feil med smakssansen, akkurat når det gjaldt
alkohol.
Det kan være grunn til å stille spørsmål ved hvilke typer utstillinger/prosjekter
som skal/bør ha en profesjonell kritikk og hvilke utstillinger det holder med en
god omtale av i lokalavisen.
SKINNBlad startet i 2010 med kunstkritikk og har en strategi på å fokusere
sterkere på dette fagområde. Vi mener at det trenges flere kritikerstemmer og
profesjonelle omtaler i media for å skape debatt og større interesse for kunst.
En styrket kunstkritikk vil gi økt oppmerksomhet på nordnorsk kunstliv
og bidra til offentlig samtale omkring kunsten.
Wenche Stenvoll, styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge
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Forside: Josefine Lyche,
Form From Morf (2011)
Foto: Øivind Arvola
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tel: 75 52 73 66
Postboks 541, 8001 Bodø
Storgata 13/15, Mediegården
post@skinn.org
www.skinn.org
www.sekunst.no

UTEN RAMME; NYE ROM
(prod. SKINN og Tromsø Kunstforening)
05.11-27.11 Norsk Luftfartsmuseum,
Bodø
12.11-04.12 Kunst og Kaos, Brønnøsund
19.11-11-12 Sortland kunstforening
25.11-08.01 NNKS, Svolvær
Emalje og Design, Grete Prytz
Kittelsen (prod.: Nasjonalmuseet,
turné: SKINN)
08.10-23.10 RidduDuottarMuseat
29.10-13.11 Gjenreisningsmuseet
19.11-27.11 Alta kunstforening
Expedition of Printmakers: Nye Trykk
(prod.: NNKS/Academy of Fine Arts,
Krakow. turné: SKINN)
10.09-18.09 Kunst & kaos, Brønnøysund
24.09-02.10 Alstahaug kunstforening
22.10-30.10 Fauske kunstforening
05.11-13.11 Lødingen kunstforening
19.11-27.11 Reine kultursenter
Eva Harr, litografi og olje
01.01-31.12 Galleri Eva Harr Reine
Kultursenter
Minna Lappalainen, Landsforeningen,
Norske Malere
03.09-25.09 Bodø kunstforening
Kunsthåndtverk 2010 - et utvalg
(prod. Nasjonalmuseet)
16.11-18.12 Narvik kunstforening

HOVIG I NORD. Fotoutstilling med
Sarah Cameron Sørensen og Bent
Raanes Sørensen
0.09-01.10 Alta Kunstforening
Den 65. Nordnorske Kunstutstilling
(prod. Bodø Kunstforening)
25.09-09.10 Narvik kunstforening
16.10-30.10 Rana Kunstforening
05.11-20.11 Mosjøen Kunstforening
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01.09-30.11 Nordkapp Museet
Northern Imaginary 3rd part
av Patrick Huse
26.08-16.10 Tromsø Kunstforening
Atlas Movie
av Edvine Larssen og Nahoko Kudo
04.11-08.01Tromsø Kunstforening

russianmarket.info - Taking Inventory
av Mobile Kultur Byrå
24.11-27.11 Tromsø Kunstforening
Mystikk Fotoutstilling
v/Narvik Kameraklubb
15.10-30.10 Narvik kunstforening
Norsk Design
Nasjonalmuset/Nordland fylke.
16.11-18.12 Narvik kunstforening
Høstutstillingen ETS
22.10-23.10 og
29.10-30.10 Kunstforeningen ETS,
Evenskjær
Anne Rita Nybostad (skulptur),
Lisbeth Johansen Sjøvoll (maleri og
tegning), Grethe Gunneng:
Tiden skinner gjennom (objekter)
30.09-06.11 NNKS, Svolvær
Tidsbasert kunst
Performance, videokunst med blant andre Amund Sjølie Sveen og Maria Gradin
11.11 – 16.11 NNKS, Svolvær
Anna Eva Bergmann
(prod. Nordnorsk Kunstmuseum)
24.11-03.01 NNKS, Svolvær
Den tradisjonelle juleutstillingen
27.11-21.12 Rana Kunstforening
Prikk – prikk – strek.
(prod. Tegneforbundet)
Hovig i nord, Bkfs samlinger
08.10-30.10 Bodø Kunstforening
Yngve Nesheim
Pål Vigeland
05.11 – 27.11 Bodø Kunstforening
Desemberutstillingen
03.12-23.12 Bodø Kunstforening
Kunsthåndverk 2010- Et utvalg
10.11-18.12. Narvik kunstforening
01.01-19.02 Nordlandsmuseet,
Avd. Fauske bygdetun
Marimekko – mote og design
11.02-18.03 Bodø kunstforening
Malerier. 1. og 2. klasse på Nordland
kunst- og filmfagskole stiller ut malerier
13.10
Galleri Lilandgården,
Kabelvåg kl 19.
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Vellykket
ParkART11
ParkART ble i år arrangert for 5. gang under Parkenfestivalen i Bodø. Festivalkunstner Goro Tronsmo var
overveldet over publikums deltagelse på prosjektet
«Muscle Temple».
ParkART

Tronsmo er norsk kunstner og instruktør som jobber i Oslo, Stockholm og Berlin.
Hennes kontekstbaserte opptredener utfordret publikum i Bodø under Parkenfestivalen 2011.
Tronsmos video og teater-produksjoner er en direkte og rå utforsking av grenselandet
mellom fiksjon og virkelighet. Og prosjektet i Bodø var intet unntak.
Muscle Temple er et kultfenomen i Berlin, Oslo, New York og Stockholm, og ble lansert
i en unik versjon til Parken i form av en hjemmesnekret trehytte som var scenen til
en filminnspilling. Muscle Temple varierer i form og popper opp som klubb-events,
et treningssenter, en dokusåpe, et filmprosjekt, en voksende comunity, en hype farget
i neon. De som tok turen innom Muscle Temple på toppen av Parken ble en del av
innspillingen og aktivitetene rundt en fiktiv film om Parkenfestivalen.
- Vi ser at det å innkludere festivaldeltagerne på ulikt vis i de kunstprosjekter vi presenterer er svært vellykket. Publikum ser ut til å sette pris på at det i tillegg til et fyldig
konsertprogram, også er alternativer som er med på å berike festival-opplevelsen,
sier ParkARTs Kjersti Solberg Monsen. Interaktivitet er et viktig stikkord på en arena
som dette og Muscle Temple ble en kjempesuksess. ParkART har siden oppstarten i
2007 forsøkt å variere de ulike kunstprosjekter, og de gode erfaringene med Muscle
Temple vil bli tatt med når vi snart setter i gang med planlegging av ParkART12.
ParkART11 hadde fokus på publikums deltagelse, og i tillegg til festivalkunstner Tronsmo, ble prosjekt ParkBOKA promotert.
– Vi ønsker å få utgitt en fotobok med bilder fra tidligere års Parkenfestivaler.
Hovedtyngden skal være på innsendt materiale fra publikum, supplert av bilder tatt
av ParkART selv, forklarer Solberg Monsen. Under årets Parkenfestival ble det lansert
en MMS-tjeneste, sponset av Boost Communication, hvor publikum under festivalen
kunne sende inn bilder direkte. Bildene ble vist på storskjerm under festivalen, og vil
danne noe av grunnlaget for ParkBOKA som skal utgis til neste år.
Siste innspurt før festivalstart. Festivalkunstner Goro Tronsmo (t.h) og Johanna Domke.
Foto: Hedda Estensen

Ritha er kjempefornøyd med de nye mulighetene websiden gir og gleder seg til å ta de i bruk.
Foto: Pia Lidvall

NY WEB!
SKINN lanserte helt nye hjemmesider 23. september! Sidene har vært under utvikling over en lengre
periode og har ny grafisk utforming og enklere tilgang
til informasjon.
Målet er at sidene skal være et nyttig nettsted med informasjon om kunst og kunstformidling i Nord-Norge. Sidene har fokus på brukervennlighet, målgruppestyrt innhold og oppdatert informasjon. - Vi har forsøkt skape et intuitivt miljø og lagt vekt
på brukervennlighet, sier Ritha Johansen som er ansvarlig for prosjektet.

Utstillingsinformasjon
– Sidene er også laget med tanke på at mottakere av våre utstillinger enkelt skal
kunne hente all informasjon til utstillingene på ett sted. I tillegg til informasjon, er
det lagt ut linker for nedlasting av faktaark, turnékalendere, lærerveiledninger og
bilder. Vi oppfordrer arrangører, formidlere og lærere å bruke sidene aktivt og hente
informasjon tilhørende de enkelte utstillinger.
Ordningen vil gradvis tre i kraft i løpet av nærmeste halvåret hvor vi går over fra
informasjon i post (og med mange vedlegg på mail), til nettbasert informasjon som
lastes ned hos hver arrangør til våre utstillinger. Plakater vil fortsatt sendes i post i
forkant av utstillingsåpning.

Intranett for medlemmer
Et eget intranett for våre medlemmer er også under utarbeidelse. Her kan medlemmer få og gi tips, samt starte og være med i diskusjoner rundt drift, kunst og formidling av kunst i Nord-Norge. Her vil alle skjemaer tilhørende medlemskapet ligge,
samt intern info i nettverket.

Delta i kunstdebatt
Med nylanseringen inviterer vi til debatt om utstillingene som får kritikk i SKINNblad.
Ambisjonen er å bidra til vitalisering av nordnorsk kunstkritikk og kunstdiskusjon. Etter
hver kritikk er det en enkel funksjon som gjør dette mulig.
Jan Erik Lundström har kommentert Joakim Bordas kritikk av Barents Spektakel
2011, Surviving The Future, her presentert med et lite utdrag:
– Det behöver säkert inte påpekas att konstkritik är en subjektiv praktik och att det
sällan är möjligt att göra anspråk på att omfatta den enskilt korrekta eller relvanta
tolkningen av ett specifikt konstverk eller projekt. Samtidigt finns det gränser för det
rimliga. Bordas anmälan av Surviving the Future kliver, lika slarvigt som okunnigt,
över dessa gränser. Vilket nödvändiggör denna replik.»
Les hele kommentaren på skinn.org
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Kunstkritikk
Festspillene i harstad 20111

Komplisert
enkelhet
Ambisiøs og spenstig norsk samtidskunst fyller
Galleri NordNorge under årets Festspillene i Harstad.
I et blendende hvitmalt galleri insisterer Ane Graff,
Ane Mette Hol og Josefine Lyche på et nøytralt rom for
sine kunstverk – som appellerer sterkere til intellektet
enn til følelsene.
Amalie Marie Selvik

Josefine Lycke (f. 1973 i Bergen), Ane Graff (f. 1971 i Bodø) og Ane Mette Hol (f. 1979
i Bodø) arbeider innenfor tegning, installasjon og skulptur med distinkte personlige
kunstuttrykk. I Whiteout kommer deres ulike tilnærming til materialitet, form og uttrykk til syne i individuell verk. Lyche med sine stramme geometriske objekter i sølv,
glitter og lysende neon, Graff med utforskninger av organiske former, trekonstruksjon
og treplater med bløte silkestoffer, og Hol med sine lavmælte hverdagslige papirobjekter og lyd- og lysinstallasjoner.
I stram montering og med svært kontekstavhengige kunstverk fremstår Whiteout til
å begynne med som en noe lukket utilgjengelig utstilling. Takknemlig fungerer derfor
titlene og kunstnernes egne materialbeskrivelser som små knagger, for å åpne kunstverkene til et videre meningsinnhold utover det formale og estetiske.

Krystaller og diamanter
Ane Graff har tilsynelatende tilfeldig lent inntil veggen en konstruksjon av kvister og
greiner surret sammen av ståltråd. I det tre meter høye verket, Overthrown Monoclinic Structure (2011), henviser hun til en type monoklin krystallsystem bestående
av tre lange akser i ulik størrelse med én skjev vinkel. Forbløffende mye i naturen kan
reduseres til systemer og regler. Perfekte formasjoner og sterke strukturer som vokser
naturlig blir her i utstillingen utforsket av Graff gjennom blyanttegning, silketrykk og
i dette kvistverket. I hennes menneskeskapte skulptureringer etter samme krystallprinsipp er en kraftig struktur blitt til noe løst, sårbart og luftig. Likeså hennes grå
firkantede objekter med grå blekkfarget silkeremser surret rundt treplater på veggen.
Seriene Silk Insides (2011) og Wood and Silk Variations 2 (2011) blir til myke taktile
skulptureringer.
I samme del av det store lokalet henger Josefine Lyches diamantformede Form From
Morf (2011) i pleksiglass og kaster gulrosa trekantede lysrefleksjoner på Graff sine
verk. Enkle geometriske grunnformer i repeterende strukturer, delikate farger, bruk av
glitter og reflekterende materialer er kjennetegn ved Josefine Lyches kunst. Lyches
svært så estetisk interesse for geometriens kuriøse og okkulte vitenskapelige side
er nå spesielt velkjent for det nordnorske publikumet. Det siste året har hun turnert
landsdelen med utstillingskonseptet Uten Ramme; Nye rom sammen med kunstnerne Lars Morell og Anders Slettvold Moe.

4

SKINNBLAD september 2011

Ane Mette Hol, Untitled (00:01:12) (2011),laget av papir, papplater, kritt, kull, penn, fargeblyant,
lim, støv av silkepapir og kull. Tittelen er tiden det tar før objektet treffer gulvet.
T.v.: Josefine Lyche, Form From Morf (2011)
Alle foto: Monica Anette Svorstøl.

Komplekse symmetri og matematiske formler har opptatt kunstnere i århundre. Blant
annet benyttes det gylne snitt fremdeles som grunnleggende komposisjonsprinsipper
for kunstnere, arkitekter og designere. Her utgjør trekanten i Untitled (encounter)V
(2011) utgangspunktet for Lyches repeterende mønstre i sølvvinyl på gulvet, mens i
den rosa Untitled (encounter) IV (2011) og de tre grå Untitled (encounter) I-III (2011)
er det sirkelformen som råder. Mønstrene har hun hentet fra kornsirkler i England.
Kilden til denne type utfoldelse er omstridt. Om det skyldes nærkontakt med utenomjordiske vesener, eller er mønstre skapt av mennesker med enkle vikemidler, kommer
an på personlig tro. Uansett vekker det kuriøse fenomenet mange konspiratoriske
filosoferinger.

Papir, lim og blyant
Av de tre kunstnerne er det verkene til Ane Mette Hol som fascinerer sterkest. Hennes
arbeider utfordrer vår oppfatning av det virkelige og fenomener som konsepter. Slik
hun med lydverket The Concept of Clouds (That will Never Exist) fyller hele galleriet
med lyden av et kunstig regn som aldri har eksistert naturlig. Det er et opptak av
én regndråpe multiplisert en rekke ganger. Det som først var lyden av et behagelig
trommende regn, blir etter 30 minutters økende intensitet til høylytt støy. Brått stopper det og stillheten i galleriet er momentan. Således har lydverket en markant form
med en begynnelse og slutt. Det gjentas, men ikke som kontinuerlig bakgrunnslyd
for utstillingen. I rommet under mezzaninen fortsetter hun å gi en kunstig form til et
annet naturlig fenomen. I The Concept of Light (That will Never Exist) er ikke lyset
vi ser «ekte» lys. Det er en projeksjon av en animasjon som etterligner ett minutts
fantastisk hvitt lys. Litt forsiktig blinker det gult før et 3x4 meter stort lerret forvandles
til en kilde av lys.
Vann og lys er fundamental betingelser for alt liv. En sprukket pakke plakater på
gulvet, en rød noteblokk og en bunke avrevne notisark i hver sin glassmonter på
mezzaninen, kan derimot være elementære betingelser for andre skapelsesprosesser.
Hol sine håndlagede perfekte fabrikkerte reproduksjoner av helt vanlige masseproduserte hverdagsobjekter ligner til forveksling ekte vare. I Untitled (Notes#4) (2011) er
notisblokkarkene, med 26 blå linjer, nøyaktig tegnet og perforert med huller for å se
ut som om de er avrevet fra en større blokk. I Untitled (34:31:15) (2011) er tittelen
nøyaktig den tiden det tok for kunstneren å tegne med fargeblyant de 75 arkene som
utgjør den røde noteblokken. Med en nitidig repeterende presisjon har hun tegnet 18
notelinjer med 5 linjer i, på hver av side.
Det er ikke så ulik Warhols prosjekt med sine 1960-talls kopier av emballasje for
vaskepulver utført i silketrykk på trefinér. Men der popkunsten tøyet grensene mellom høy og lav kunst, kommenterer Hol ikke nødvendigvis bare vår forbrukskultur
og forholdet mellom håndverk og masseproduksjon. Det visuelle er nedtonet og objektene til Hol er nesten kjedelige. Men så kommer tanken om at her ligger blanke
ark og tomme linjer og bare venter på at noen kan fylle sidene. Assosiasjonene til

Ane Graff, Silk Insides 1, 2 og 3 (2011) og Wood and Silk Variations 1 (2011) og
Overthrown Monoclinic Structure (2011).
Glassmonterene til Ane Mette Hol og
Josefine Lyches tre Untitled (encounter) I-III (2011) i bakgrunnen.

håndverksmessig komponering, fri for digital teknologi, går i retning av de tre kunstfeltene litteratur, musikk og billedkunst. En person med en penn, som kan forfatte
ord til litteratur, eller komponere noter til symfonier. Det samme gjelder pakken med
blanke plakater.

Materialisering
Felles for kunstverkene i Whiteout var det minimalistiske og konseptuelle preget, som
synes å plassere Lyche, Graff og Hol inn blant kunstnere som nå er opptatt av en formal, estetisk og konseptuel tilnærming til kunsten. En slags ny-formalistisk interesse
for farge, linje, rom og form gjennom abstrakte, geometriske og rasjonelle kunstuttrykk. Hol, Graff og Lyche har redusert kunsten ned til blanke ark, grunnleggende
strukturer og minimale mønster. Derfor kan utstillingen virke krevende og gi en temporærlig tilstand av forvirrende snøblindhet der fravær av horisont og skygger gir
mangel på retningssans. Men utstillingen utfordrer oss til en mulighet å se på ting på
nytt, oppdage vakre systemer og betrakte kunst dannet av nitidige prosesser. Nettopp
slik kan et skapende kaos utfolde seg.
Se flere bilder og kommenter på skinn.org
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Kunstkritikk LIAF 2011

Kabelvåg i
festivalrus
Kuratorene bak årets Lofoten Internasjonale Art
Festival (LIAF) er lei av kravet om velartikulerte
formuleringer som klarlegger kunsten. I stedet ønsker de å engasjere oss til å gjenoppdage magefølelsen
i de spontane reaksjonene som oppstår i vårt møte
med samtidskunsten.
Amalie Marie Selvik

I år var LIAF-festivalen lagt til Kabelvåg, og med tittelen Something in the Way ville
kuratorene Thora Dolven Balke og Linn Pettersen benytte festivalen til å peke på noe
tåkelagt, uklart og udefinert ved kunsten i dag. Helt ferske verk av 14 norske og internasjonale kunstnere var derfor valgt på bakgrunn av at de utfordrer og tester kunstens
mulige ytre grenser. Den gamle Tønnefabrikken på Prestskjeia, Kolflaatbrygga, Smedvika, ulike byrom og Galleri lille Kabelvåg fungerte som robuste visningslokaler og
gav festivalkunsten en særpreget ramme. Det var imponerende å oppleve så mange
spennende kunstnere og sterke verk samlet i en slik liten festival. Installasjon, tegning
og videoverk var sterkt representert, og mange av verkene tråkket utover de vanlige
dimensjonene. Men særlig radikalt grensesprengende var ingen av dem.

Desperat sorteringsbehov
Flere av høydepunktene var å finne blant de svært gode videoverkene. I varierte romlige installasjoner viste mange av kunstnerne å beherske mediets eksperimentelle
muligheter til historiefortelling. I den gamle Kolflaatbrygga stod fransk-amerikanske
Michael Auder (f. 1945) bak en overveldende innfløkt videokonstellasjon av ni plasKjersti Andvig The Believers (2011). Alle foto: Monica Anette Svorstøl.
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maskjermer. En komplisert simultanfremvisning av ulike filmede scener og lyder fra
eget nabolag i New York og fra et snøkledd Lofoten. I Silent Hurdler ruller et rolig
observerende blikk over, fiskehjell, rullende bølger, fjell og fiskere i oransje regnbukser. I New York derimot spioneres det, med ustø kameraføring, på mennesker inn
soveromsvinduer i nærliggende leiligheter, eller nede på gaten. Dessverre fremstår
kontrastsammenstillingen som et direkte klisjeaktig møte mellom en travel menneskefylt metropol i intim spenning og et rolig øde kystlandskap av fiskere. Installasjonen var allikevel fascinerende betraktning i sin visuelt forførende fremtoning.

Døden nær
Helt andre kvaliteter gjorde videoverket til norske Ida Ekblad (f. 1980) til
tankevekkende betraktning. I motsetning til Auders fargefylte rikholdige bildekaos
dveler Ekblads korte film, Time is on our side, over få detaljer, i en tidvis uskarp nærfilming av et interiør. Kameraet glir sidelengs over blasse lampetter, en brunbeiset
seksjon med årganger av Hvem-Hva-Hvor, og et salongbord med porselensfigurer og
tinnvaser. Tomt for menneskelig nærvær skaper Ekblad et dystert og nakent bilde av
en stue som godt kan tilhøre et eldre menneske. I detaljene kan vi lese gjenkjennelige tegn på et hjem preget av alderdom. Her finnes ikke energi til å pusse opp.
Tiden har lenge stått stille – og er kanskje på vei mot sin slutt. Vi vet ikke. Imens ruller
kameraet igjen og igjen over
I polske Anna Molska (f. 1983) sitt diptyk, The Moaners Glasshouse (2010), er en
annen side ved livets slutt tematisert. Her utfoldes to handlinger parallelt. I den ene
filmen vimser en ung mann ikledd skinnbrynje og en pisk i hånden i et tomt drivhus.
I den andre følger vi seks polske gråtekoner i en vakker sal med store vinduer. Samtidig som mannen romsterer villrådig, naivt og klosset rundt innenfor glassveggene,
synger kvinnene triste folkesanger om døden, djevelen, og om å begraves i moder jords favn. Overgangen mellom liv og død ordsettes i gjentagende strofer som

Inne i Lindsay Seers spesialkonstruerte installasjon med videoen
Monocular (2011) i Tønnefabrikken.

Ann Cathrin November Høibo My Social Sculpture Holiday Inn (2011) i Fengselsparken.

understreker sorgen og beklagelsen. Kvinnene forteller også skøyeraktige historier, ler
og tøyser med hverandre, og Molska gir således et hjertevarmt innblikk i livene til en
gruppe kvinner som utøver en tradisjonell funksjon vi i Norge ikke har et forhold til.

en gruppe kvinner omgitt av tegnede hjerter. Et av flere uventet motiv av vakre og
ømme fremstillinger i talentfull strekføring. Dyrhaug blottlegger og visuelt formulerer
en intens tankestrøm få andre tillater seg i sin hverdag. Men det er nærliggende å
trekke paralleller til Bjarne Melgaards energiske malerier i lignende fragmentarisk
billedspråk.

Kuriøst, ømt og bestialsk
I den gamle nedlagte Tønnefabrikken hadde britiske Lindsey Seers (f. 1966)
spesialkonstruert et betraktningskammer formet som et hus til sin videoinstallasjon,
Monocular. Her fortelles det om en uvanlig engelsk norskættet mann med ett blått
og et brunt øye som alltid har betraktet sitt ene øye til å tilhøre hans ufødte tvillingbror. Kuriøse fakta om fenomenet, hans sviktende syn og familiebakgrunn fremstilles
gjennom bruddstykker av arkivmateriale, og egne filmopptak. Det teatralske ved den
konstruerte fortellermåte skaper en usikker følelse om dette er fiksjon blandet med
virkelighet.
Det var imidlertid innlysende at tsjekkiske Habima Fuchs (Astrid Sourkova) (f. 1977)
har gjort et dypdykk i et mytologisk landskap med sin installasjon, The Bestiary of
Habima Fuchs (2010). Gjennom naivistiske folkloreaktige strektegninger i jordfarger
og fryktinngytende keramikkskulpturer, er hennes bestarium inspirert av middelalderens illustrerte manuskripter om fabeldyr og beist. Hun iscenesetter en hedensk mytologisk tid da herskere bar sverd og overnaturlige vesener hersket i utkanten av verdenskartet. En fantasiverden mange til daglig entrer gjennom spill, film og litteratur.
Storkjeftede monstre med lange klør finner også tilholdssted i tegningene til Simen
Dyrhaug. Han døde i 2008 bare 29 år gammel, men under glasset på et bølget fremvisningsbord i Tønnefabrikken fikk man et sterkt møte med hans mørke univers. Hans
enkle strektegninger i sort tusj ligner ungdomsskriblerier med skremmende massakre motiv og overstrekte dystre setninger som; ”Whatever you do don’t flirt with
occultism, it will fuck you up”, eller “You are free to struggle”. Følelsen av sårbarhet
fremtrer derimot i En pyramide av kompromissløs kjærlighet der en gutt løftes opp av

Stedspesifikk
Som for å avverge et smalt fokus på video, tegning og installasjoner i dunkle rom,
bidro stedspesifike verk av Kjersti Andvig (f. 1978) og Ann Cathrin November Høibo
(f. 1979) til å ivareta den kunstneriske bredden som har festet seg karakteristisk ved
LIAF. I My Social Sculpture Holiday Inn hadde November Høibo spredt ulike materialer
utover gresset i Fengselsparken. I en rå eksponering av flak med gjennomsiktig plast,
grønt imitasjonsskinn og sølvfolie lå de utover i et usammenhengende collage. Skygger fra trærne, refleksjoner av solen og kondens fra gresset bidro til et flyktig spill av
strukturer i overflatene. En effekt som dermed ble fraværende i den lignende installasjon hun viste innendørs i Galleri lille Kabelvåg.
Andvig trakk også inn omgivelsene i dialog med sitt lydverk, The Believers. En varde
av grønn Masi kvartsitt fra Finnmark bygget ute på et nærliggende skjær. Vardens
monumentalitet knyttes meningsfylt til dets tradisjon som sjømerke langs kysten.
Havets egen puls regulerer tilgangen til skulpturen. Kun under fjære sjø er det mulig
å krysse stranden ut til skjæret for legge øret inntil varden, og lytte til sørgelige
østeuropeiske cellotoner.
I årets LIAF var en nødt til å skjerpe sansene. I den visuelle motstanden som møtte
det betraktende blikket var det kun ved å innta, delta, eller å gå nært inntil verket
mulig å oppleve noe meningsfullt.
Se flere bilder og kommenter LIAFs utstilling på skinn.org

Anna Molska The Moaners Glasshouse (2010) i Kolflaathbrygga.
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ARKTISK FASINASJON
OG ELLEVILLE KUNSTKRYP

Tradisjonen
tro
åpnet
kunstnerne Kurt Edvin
Blix Hansen og Anne Rita
Nybostad sine atelierer i
Tvervik for publikum under
Jazzcampen 2.-8. august i
Beiarn. Utstillingen besto av
35 bilder og 26 småskulpturer.
Presse/SKINN

Foto: Randi Sjølie

Heksemonumentet
Statens vegvesen har slått på stortromma med det nye
kunst-verket på Steilneset i Vardø. Arkitektur, kunst og historie er elementer i dette minnestedet over de trolldomsdømte
fra 1600-tallets Finnmark. Verket er plassert på det stedet
brenningene av de dømte ble foretatt.

De ca 400 som i løpet av kvelden var
innom utstillingen kunne blant annet
oppleve Blix Hansens nordområdemotiver i maleri, tresnitt og grafikk. Kunstneren viste også nye bilder etter en
studietur til Svalbard i vår.
Foto: Anne Rita Nybostad
– Jeg er fasinert av den karrige skjønnheten og lyset i det arktiske landskapet. Og jeg er full av beundring for den måten
våre polfarere klarte å overleve på i dette nådeløse isødet. Det har vært en stor
inspirasjon for meg i flere av bildene på denne utstillingen.
Mange lot seg også begeistre av Anne Rita Nybostad`s elleville, vakre og humørfylte
småskulpturer, eller Kunstkryp, som hun har valgt å kalle dem.
– Her finnes både Dronning Elisabeth III, Prinsesse Anne II og en rekke andre skapninger som er forstørrede innsekter, framstilt i plast, glass, fjær, tre, ull og all slags
«stæsj». Det er en morsom måte å jobbe på, det å ta for seg de bitte små krypene
og gi dem en ny personlighet på denne måten.
Fra Oslo kom sjefskonservator og tidligere direktør ved Munch-museet, Ingebjørg
Ydstie, for å åpne utstillingen. Kai Mikalsen, tidligere NRK-medarbeider, spilte på
blokkfløyte og skapte en fin og høytidelig stemning i de lyse lokalene i Tvervika.

Randi Sjølie, leder Vadsø Kunstforening

Vurdert med kunstkriterier må dette regnes som et stedsspesifikt verk, men med
sted og innhold definert av oppdragsgiver. Til denne jobben er det hyret verdenskjente kunstnere: Louise Bourgeois, USA, skulptør og kjent for sine store edderkopper. Den prisbelønte sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, kjent for å ha tegnet
kunstmuseer og kirker. Historiker Liv Helene Willumsen, Norge, som har transkribert
rettsprotokollene til lesbart norsk. Verket har vært stoppet flere ganger underveis
og ny kapital har blitt hentet inn, og det selv om selve kunstverket ble foræret av
kunstneren.
Installasjonen består av to adskilte bygninger, et glassbur for kunstverket og en
125 meter lang pølseformet bygning av lerret, hengt opp i stolper, på avstand ikke
ulikt en fiskehjell i en hundekjeksåker. Interiøret i den lange pølsa er mørkt, med
små vinduer og lyspærer. Hver person har fått sin dom nedskrevet på en svart duk.
Å lese seg gjennom alle disse dommene gjennom den svarte gangen er en rystende
opplevelse. Lampene og de små gløttene ut i det fantasiske varangerlandskapet
trøster litt i alt det fæle. Et landskap som ikke har endret seg siden trolldomsbålene
var tent på Steilneset. Kunstverket i glassburet består av en pinnestol i svært
naturalistisk utførelse, i stål. På setet brenner en evig gassflamme. I taket er det
montert store speil som reflekter stolen og flammen. Landskapet trekkes inn gjennom de røykfargete glassveggene.
Hva som skjer med verket når Ultima Thules vinterstormer begynner å rase i Vardø
er usikkert. Anlegget skal være åpent året rundt med flammen tent, og spektakulært
blir det sikkert med snøen opp over stolper og glassvegger.
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Høstens Kunstnerprofil

Pressefoto

Anne Rita Nybostad er valgt til høstens Kunstnerprofil i Bodø Kulturhus 2011.
Kulturhuset besøkes årlig av omlag 70 000 publikummere så det er en stor arena
hun stiller ut på.
– Anne Rita Nybostad er 2 kullet som gikk ut fra Kunstskolen i Kabelvåg i 1984/86.
Her ble hun undervist av læremestrene Hans Ove Granat, Kaisa Zetterquist, Iver Jåks
og Oddvar Løkse. Anne Rita samler historier i form av ting hun finner, møter med
mennesker. levd liv og spor fra tidsepoker som hun setter sammen og systematiserer.Dette gir hun en skulpturell form ved hjelp av polyesterstøp/lexan/plexiglass.
Hennes skulpturer og settekasser er nærmest å sammenligne med skattekister og
forunderlige historier forteller kunstfaglig konsulent for kulturhusets kunstsatsing, Are
Andreassen.

Kunstkritikk

Uavhengig hagekunst i Harstad
Utstillingen Ut i min hage – Nr. 19 gikk av stabelen under Festpillene i Harstad. Etter å ha opplevd hovedutstillingens slicke og minimalistiske verden i Galleri NordNorge, fremsto det alternative prosjektet til
Ingeborg Annie Lindahl som forfriskende improvisert.
Torill Østby Haaland, kunsthistoriker

På kort tid hadde Lindahl klart å komme opp med en imponerende liste med navn,
som besto av alt fra internasjonale kunststjerner til uoppdagede kunststudenter. Til
sammen 23 kunstnere hadde blitt invitert til å bidra med verk til Lindahls egen hage.
Mange av verkene kretset rundt tema som direkte forholdt seg til hagen som visningssted. Åsa Sonjasdotters Potato Perspective var et av dem. Installasjonen, som
besto av en rekke potetplanter integrert i hagen, er del av et prosjekt som har pågått
siden 2005. Sonjasdotter utforsker mulighetene for potetarter som ikke er registrert
på EUs matreguleringslister, og som derfor er ulovlig å dyrke til kommersielt bruk.
Verket tar opp spørsmål rundt mangelen på økologisk mangfold i en globalisert og
gjennomregulert matvareproduksjon.
Eamon O’Kanes forholdt seg til hagen som offentlig rom. To skilt med sitater fra
henholdsvis Robert Smithson og William Butler Yeats ble presentert på hagegjerdet.
Skiltenes nøytrale preg, som om de skulle vært der til opplysning om en opphøyet
fortauskant eller forbud mot å skate, sto i motsetning til det komplekse og ladede
innholdet.

i seg selv også var meningsbærende; tisselakenene understreket det kroppslige i
tegningene, men sto samtidig i motsetning til de romantiske motivene.
Flere kunststudenter markerte seg også med sterke verk. Jane Sverdrupsens Minor
Grey Matter var en todelt installasjon der et forstørret fotografi av et objekt, og objektet i seg selv, lekte seg med betrakterens persepsjon. Hans Christian Van Nijkerk
viste videoen Coop Obs!; En finurlig, baklengs performance i en matvarebutikk som,
fordi selve filmen ble spilt baklengs, gav illusjonen av at det var omgivelsene som
var reversert.
I sin helhet var Ut i min hage – Nr. 19 preget av en upretensiøs og antihierarkisk presentasjonsform, og kunststudent og kurator Ingeborg Annie Lindahl har bevist at det
faktisk går an å få til interessante kunstprosjekt også uten massevis av penger og tid.
Et av skiltene Eamon O’Kanes stilte ut i Harstad besto av et sitat av land art-kunstneren Robert
Smithsons fra 1967. Foto: Ingeborg Annie Lindahl

Det kanskje aller største navnet i utstillingen, Mark Dion, har siden 80-tallet gjort seg
bemerket med prosjekter som etteraper vitenskaplige metoder for å komme med
kritiske kommentarer til nettopp vitenskapens krav på sannheten. Til Ut i min hage
bidro han med verket Dead Grouse, der en død rype ble lagt ved siden et oppgravd
hull i jorden. I løpet av uken utstillingen sto, skulle forråtnelsesprosesser komme til
syne, og restene av fuglen til slutt gravlegges. Prosjektet kunne ikke måle seg med
hans mest spenstige, men da en hund etter bare noen få dager tok med seg fuglen
ut på gaten for å spise av den, fikk verket en ny og uventet vending.
På husets ene kortvegg var to blekktegninger på tisselaken av Marianne Darlén Solhaugstrand montert. Med sin tekniske dyktighet spilte Solhaugstrand i velkjent stil på
naturmystikk og mannlig seksualitet. Ekstra interessant ble det siden materialvalget
Åsa Sonjasdotter. Potato Perspective. Foto: Ingeborg Annie Lindahl
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Tromsø Kunstforening

Patrick HusE

Patrick Huse - til venstre: Airport Building, Resolute Airfield, Fotografi. Stort bilde: Arctic Resident, Resolute Community, Olje på lerret / digitalt foto på presenning.

Tromsø Kunstforening innleder høsten med Northern
Imaginary 3rd Part av den norske kunstneren Patrick
Huse (f. 1948). Huse har vært aktiv kunstner siden 1970tallet, og har stilt ut sine arbeider ved en rekke visningssteder i inn- og utland. Utstillingen tar for seg
det arktiske eller nordlige landskapet, og tematiseres gjennom en rekke ulike og komplekse teknikker.
Huse viser en installasjon, kombinasjoner av maleri,
foto og tekst og fotogravyr. Utstillingen inkluderer fire
videoarbeider.
Ann Lisbeth Hemmingsen, kunsthistoriker

Huse har vært opptatt av og arbeidet med landskapet og kulturen i nordområdene i
mer enn 25 år. Han har foretatt utallige reiser til Canada, Grønland, Island, Russland
og Nordkalotten, og selv definerer han sin kunstneriske praksis som «deltagende
antropologi.» Huse studerer det nordlige landskapet ved å innta en aktiv, deltagende
rolle i den kulturen han oppsøker. Han samtaler med mennesker han treffer underveis, han fotograferer industrilandskap og villmark, og samler inn materialer og
objekter fra de stedene han besøker.
Skildringer av landskap, enten i form av maleri eller som fotografi, er en egen sjanger
innen kunsten, og har også en lang tradisjon i norsk billedkunst som formidler av den
storslagne, ofte uberørte norske naturen. J. C. Dahl og Peder Balke er to nærliggende
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Foto: Frank Ludvigsen

kunstnere en kan sammenligne med. Slike landskapsbilder har vært en viktig del av
det norske identitetsprosjektet, hvordan nordmenn har brukt og bruker naturen for
å beskrive seg selv eller det typisk norske. Patrick Huse bringer derimot inn nye og
andre elementer, eksempelvis sosioøkonomiske og -politiske betraktninger. I tillegg
er han ikke bare opptatt av det norske landskapet, men har også sett på hvordan
ulike kulturer i arktiske strøk tilpasser seg de ofte utfordrende klimatiske forholdene.
Villmarka og fjellheimen, som Dahl og Balke skildret i sine malerier, ofte på grunnlag
av skisser og egne forestillinger om norsk natur, er kanskje ikke så utilgjengelig
og uberørt lenger, og det er nettopp noe av dette Huse på subtilt vis også problematiserer gjennom sin kunst. Utstillingen viser blant annet verket Landscape and
Transistoriness, sort-hvitt fotografier og tegninger av øde og forlatte industrilandskap
og bygninger. En annen verksserie, Greenhouse, viser fotografier av veksthus. Disse
lavmælte arbeidene reiser spørsmål om menneskets inngripen i naturen, og hvorvidt
mennesket er for opptatt av å tilpasse seg naturens behov, fremfor å gjøre nytte av
naturen og akseptere forholdene slik de er. Samtidig bryter bildene med våre oppfatninger av hvordan landskapsbilder bør være. Ordet landskap er ofte sterkt forbundet
med ordet natur, storslagne fjellandskap, hav og himmel, uten spor av menneskelig
aktivitet. I Huses verk blir man derimot konfrontert med menneskets behov for å kontrollere naturen og landskapet, der konsekvensene ofte kan være skadelige inngripen
i en sårbar natur.
Prosjektet Northern Imaginary 3rd Part ble også i 2008 utgitt som bokverk, og markerer den tredje og avsluttende delen av trilogien Northern Imaginary. Boken består
av essays skrevet av 26 forfattere, alle med en form for tilknytning til nordområdene.
Utstillingen Northern Imaginary 3rd Part er tidligere i år blitt vist i Finland. I Tromsø
åpner utstillingen dørene for publikum fredag 26. august og kan sees fram til 16.
oktober.

Pavana Reids performance Flying var en visuelt sterk opplevelse da fjellandskapet rundt endret
karakter, og publikum fikk opplevelsen av å befinne seg i et fjern Himalaya. Foto: Per Heimly

Kurt Johannessens performance Det å assistere ei død fluge pågikk i flere timer og vakte interesse
spesielt blant barna. Foto: Per Heimly

Arctic Challenge – Site Specific

Kunst versus Idrett

Torill Haaland, NNKS

Idrettsarrangementet det er snakk om er Tour de Andørja som gikk av stabelen første
gang i juli 2009, med sykkelløp, terrengløp og tindebestigning. I 2010 fikk arrangementet en ny dimensjon med det parallelle kunstprosjektet Arctic Challenge – Site
Specific. Det dreide seg imidlertid ikke om et harmonisk møte mellom to motpoler
innen det utvidede kulturbegrepet. Kurator Marianne Darlén Solhaugstrand hadde
valgt ut kunstnere som, snarere enn å spille på lag med idretten, skapte en mismatch
der undring og refleksjon kunne oppstå.
Den av kunstnerne som aller tydeligst satte forskjellen mellom idrettens og kunstens
vesen på spissen var Kurt Johannessen. Hans rolige og absurde performancer fremsto
som en ekstrem kontrast til idrettens krav om effektivitet og konkurranse. Samtidig

Julie Lillelien Porter tok også utgangspunkt i stedet Andørja. Et av hennes bidrag var
en video som viste tallkoder fra et kart over øya. Den flimrende animasjonen gav omtrent den samme desorienterende følelsen som når man oppsøker et sted for første
gang, og sto i motsetning til tindebestigernes målrettede løp.
Pavana Reid gjennomførte blant annet en performance dedikert til tindebestigerne
på toppen av Årbostadtind. Her spikket hun en drage av bambus som hun lot fly over
fjellet for å vekke til live allmenne minner om frihet og lek. Unni Askeland hadde for
anledning laget to lydinstallasjoner. De besto av opptak gjort i New York, og fungerte
som urbane forstyrrelser i den vakre naturen på Andørja.
Prosjektet Arctic Challenge - Site Specific er støttet av Nordnorsk Kunstnersenter. Hvert
år gis det ut midler til kunstnerinitierte prosjekter som befinner seg utenfor de tradisjonelle visningsrommene.

M
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satte han fokus på atleters urokkelige standhaftighet i en performance som ble gjennomført i målområdet til terrengløpet. Blant jublende publikummere og slitne idrettsfolk, fremsto Johannessens lille scene og det som utspilte seg der nærmest som et
parallelt univers. Performancen besto i å flytte en død flue i sirkel på en rund scene.
For hver runde ble den flyttet et hakk lenger inn. Målet var å komme seg til midten.
Øyvind Mellbye hadde en lignende tilnærming. Hans bidrag var en todelt installasjon
på Ibestad kommunes to høyeste topper. Verket Fjellseilas besto av kobberbolter med
en tilhørende plakett. Der sto fjellenes konkurranse som et resultat av kontinentalplatenes bevegelse beskrevet. Slik ble et ekstremt langsomt løp iscenesatt mellom to
geografiske punkter som fra før av er preget av lokalpatriotisk polarisering.
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På 70-tallet ble idretten slått forvaltningsmessig sammen med kunst under det som ble lansert som «Det
utvidede kulturbegrepet». Det siste året har det vært
mye fokus på fordelingen av tippenøkkelen og kulturmidler. På Andørja i Troms har idrettsarrangører
og kunstaktører lagt striden bak seg. Fem inviterte
kunstnere har gått i direkte dialog med et idrettsarrangement for å utfordre både kunsten og idretten.
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Kunst på
Trænafestivalen
Installasjonen Kultur og Næringsportal II av Hilde Angel Danielsen plassert på haugen ved Trænafestivalen, var synlig fra
alle områder av festivalen. Tusener av CD-plater i en fiskehjell
blinket og danset i takt med vinden. Lik kjempepaljetter ga CD
ene lysrefleksjonene som skiftet farger med sola døgnet rundt.
Den sentrale plasseringen gjorde verket til et landemerke for
Trænafestivalen.
Hilde Angel Danielsen, kunstner

Det stedsrelaterte konseptet ble første gang vist i en enkel versjon i 2008. Festivalen og Danielsen har siden videreutviklet ideen med bruk av fiskehjellen designet av StokkeAustad, som tidligere er benyttet til visningsrom for norsk design i utlandet av 100% Norway. Den pensjonerte fiskehjellen passet perfekt
til et mer rocka liv i havgapet og lot seg utmerket up-cycle til kunstinstallasjonen Kultur og Næringsportal II. Godt hjulpet av Rachel E Huglen (Masterstudent
ved Kunsthøyskolen i Bergen) og en rekke frivillige fra festivalen ble verket reist på
seks dager.
Musikk hører Træna til like selvfølgelig som fisk. Kunstinstallasjonen belyser noe av
dette, og gir rom for refleksjoner rundt de utfordringer som ligger ved å bo og leve
langs kysten i Nord. Et næringslivsgrunnlag i kontinuerlig endring og teknologisk utvikling gjør at ulike tradisjoner og behov konfronteres og at kystkulturen videreutvikles. Musikkbransjen må stadig fornyes, CD-salget er halvvert de siste 10 år og

galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

Foto Hilde Angel Danielsen

musikerne benytter andre arenaer for inntjening. Livekonserter og musikkfestivaler
er i skuddet som aldri før.
Festivalen rommet også andre kunstneriske uttrykk. Videokunstneren Floortje
Zonneveld (NL) arbeidet stedspesifikt i den 700 meter lange Kjærlighetstunnelen.
Teatergruppene UVÆR og Rest Teater bidro til å gi flere minneverdige øyeblikk
mellom konsertene. Symbiosen mellom kunst og kulturformer løftet helhetsinntrykket og ga festivalpublikummet mye å tygge på. Øyene ligger der hele året
og enn så lenge står en vindstrippet Kultur og Næringsportal II ennå på haugen og
minner om det som var og det som vil komme.
www.hildeadanielsen.no og Trænafestivalen www.trena.net

Åpningstider
Galleri/Kunstbutikk
hverdager untatt mandag
fra kl 1000-1600
og 1800 - 2200
Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

www.nnks.no
foto: Kjell Ove Storvik
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Konservering av malerie t i byst yresalen i Hammerfest

Polarnatt i
Hammerfest,
verdens
nordligste by

Nina Kjølsen Jernæs, malerikonservator ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

Darius Ziuras. Mould II (2011) Fra Tromsø Kunstforenings utstilling Snapshots of Tourism
sommeren 2011.

Tromsø Kunstforening

mot kunsthall

I forbindelse med renoveringen av Hammerfest rådhus ble Norsk Institutt for
Kulturminneforskning (NIKU) kontaktet av Hammerfest kommune i september 2009.
I bystyresalen på rådhuset henger et maleri som kommunen ønsket å istandsette
i forbindelse med gjenåpningen av rådhuset. Maleriet med navn Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by er malt av den østerrikske panoramamaleren Joseph
Krieger i 1880-årene. Maleriet med sine store dimensjoner på 2,83x5,50 meter, viser
motivet av tidligere Hammerfest by, med de hvitkledde fjell, trehusbebyggelsen og
den utstrakte båthavna. Maleriet er utført med oljemaling på lerret og var opprinnelig
7,3 m x 3,8 m., men har blitt beskåret på alle sider.

Tromsø Kunstforening får 1,3 millioner fra Troms fylkeskommune til prosjektet ”Tromsø Kunsthall”. Pengene er såkalte
RUP-midler for regional utvikling. Støtten skal brukes i et
treårig prosjekt som har til hensikt å etablere kunstforeningen
som en kunsthall.

Maleriet dukket opp for første gang i Norge hos kunsthandler Blomqvist i 1920-årene.
Da det viste seg at det ikke var noen interesse for maleriet her til lands, ble maleriet
sendt til Amerika i 1938 for om mulig å bli solgt på kunstmarkedet der. Maleriet
forble i Amerika til etter krigen, da det ble sendt tilbake i Blomqvists kommisjon.
Privatpersonen og direktør George Robertson kjøpte så maleriet på 1950-tallet. Han
henvendte seg til konservatorer i Oslo for å få maleriet restaurert før han ga maleriet
i gave til Hammerfest kommune. Maleriet ble montert i kommunens bystyresal på
slutten av 1950-tallet.

- Det har lenge vært et mål å kunne arbeide med et større internasjonalt nettverk
av institusjoner, mer internasjonal innretning på programmet og å kunne initiere flere
prosjekter selv, sier intendant Svein Ingvoll Pedersen.
Kunsthallen innebærer nettopp mer av alt dette, og et større program med bl.a.
foredrag, kunstnersamtaler og omvisninger. Pedersen legge vekt på at institusjonen
skal bli en arena for diskusjon og kunnskap om samtidskunst, både for profesjonelle
miljøer og det allmenne publikum.
- Kunstforeningen har arbeidet i denne retningen over flere år, men økonomien har
begrenset muligheten til å tenke langsiktig. Vi er ikke i mål med dette, men har fått
et skikkelig løft og helt nye muligheter, sier Pedersen.

Maleriets tilstand før konservering bar preg av å ha blitt transportert flere ganger.
Lerretet har tidligere hatt mange rifter og hull som har blitt reparert med lapper på
baksiden. På maleriets forside var det mange riss og avskallinger i malingslaget forårsaket av mekanisk belastning fra forsiden. Mange av de reparerte hullene i lerretet
preget også tilstanden av maleriets forside før konservering. Det var malt inn med
passende farge (retusjert) for å skjule skadene i lerretet. Med tiden hadde denne
malingen endret seg ulikt i forhold til original maling. Derfor fremsto de skadede
områdene som veldig synlige. Maleriet ble renset og de skjemmende retusjene ble
fjernet. Lerretet ble forsterket der det var nødvendig. Maleriet ble fernissert på nytt
og de mest fremtredende skadene på forsiden ble kittet og retusjert.
Maleriet er igjen montert i bystyresalen på rådhuset og er et av få kunstverk i
kommunens eie som viser noe av Hammerfest by sin historie. På grunn av denne
sjeldenheten, blir maleriet forhåpentligvis godt ivaretatt i årene fremover.
Foto: Nina Kjølsen Jernæs

Tromsø Kunstforening

Rapport fra Bodø kunstforening

på trygg vei fremover
Kikkan Eck Hansen, styreleder

Bodø Kunstforening har arbeidet jevnt de siste 3 år for å sikre
økonomien. Det forrige styret og mange frivillige gjorde en
formidabel innsats og nåværende styre har fortsatt med stram
kostnadskontroll og månedlige økonomirapporteringer. Vi vet at
vi nå er på trygg grunn. Vi har derfor utvidet intendant/daglig
leder-stillingen til 120% og vi ansetter i disse dager Therese
Kristin Tokle i 80 % og Linn Rebekka Åmo i 40%. Tiltredelse fra
medio sept til begynnelsen av okt. Vårt mål er å utvide stillingene så snart som mulig.
Vi har det siste året arbeidet med strategi i samarbeid med Bodø Bedriftskompetanse
og Bodø kommune ved Arne Vinje. Dette arbeidet ble intensivert da Kulturavtalen for
visuell kunst var ute på høring tidlig vinter 2011.

Våre mål er blant annet
1: å sikre og utvikle Nordnorsken
2: øke vår aktivitet for både medlemmer og publikum,
og øke interessen blant yngre aldersgrupper
3: være synlig og aktiv innenfor det visuelle kunstfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt
4: øke og bedre samarbeidet med andre aktører innenfor vårt virksomhetsområde
Styret i Bodø Kunstforening er samstemte i at potensialet for videre utvikling er stort.
Vi ser fram til å nå våre mål.
SKINNBLAD september 2011
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Historien
fremstilt i bilder
15. oktober – 15. januar

Nordnorsk Kunstmuseum
Sjøgata 1, Tromsø, www.nnkm.no

INNRAMMING • GALLERI • KUNST
Vi tilbyr Kvalitetsinnramming for å beskytte og bevare for framtiden: litografi •maleri • foto • broderi • akvareller

Vi selger kunst av kjente norske kunstnere
fra hele landet og har meget stort utvalg;
ca 300 bilder utstilt med ramme.
Faste kunstnere:
Gunn Vottestad
Dagfinn Bakke
Bjørg Thorhallsdottir
Eva Harr
Stig Tobiassen
Karl Erik Harr
Geir Nymark

Eva Langaas
Lars Erik Karlsen
Chr. Rådlund
Tor Arne Moen
Runi Langum
.. og mange flere

Bli venn med oss på Siggeruds galleri
og vær først til å få nyheter om nye
bilder og utstillinger.

www.gallerifauske.no
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ÅPNINGSTIDER: Hverdager kl. 10.00-16.30
Torsdag kl. 10.00-18.00 | Lørdag kl. 10.00-14.00

Storgaten 52 • 8200 Fauske
Mobil: 90 72 91 76 | E-post: olrei-s@online.no

Lisbeth Johansen
Sjøvoll i Svolvær
På Nordnorsk Kunstnersenter vises
det fra 30. september til 6. november tre separatutstillinger parallelt.
En av dem er med Lisbeth
Johansen Sjøvoll.

Student setter
bjørner i brann
Lydia Hauge Sølvberg (22) fra Trondheim har vært
sommeren over i Kabelvåg, etter at hun var ferdig på
Nordland kunst- og filmfagskole i juni hvor hun har
gått et år på kunstutdanningen. Hun gikk ett år på filmutdanningen, og ble så ivrig at hun tok et siste ekstra år i
2. klasse på kunst.
Pia Henriksen, Nordland kunst- og filmfagskole

Lydia Hauge Sølvberg grep sjansen til å bli litt lenger på Nordland Kunst- og filmfagskole da LIAF (Lofoten International Art Festival) foreslo å bruke skolens galleri som
bar med hennes maleri-installasjon i august. Galleriet ble malt til grunne. Og fra gulv
til tak i hele rommet kommer triste og redde bjørner løpende på to ben ut av en
brennende skog.
- Jeg liker å plassere bjørnene mine i farlige situasjoner, forteller Lydia, som malte
hele installasjonen alene i over seks uker.
Baren ble det ikke noe av. Den flyttet LIAF til en annen lokasjon.
-Men jeg har fått mange ekstra besøkende allikevel, legger hun til, og er tydelig stolt
av resultatet.
For Lydia Hauge Sølvberg går arbeidet med kunst videre til Det Kongelige Danske
Kunstakademi i København.
- Jeg er veldig opptatt av dyr med menneskelige egenskaper, så bjørnene dukker
nok opp igjen, i en annen setting, sier hun hemmelighetsfullt før hun setter seg på
Hurtigbåten på vei hjem etter en lang sommer i nord.
Begge foto: Lydia Hauge Sølvberg

Torill Haaland, NNKS

Lisbeth Johansen Sjøvoll jobber med bilder i store
formater med en blanding av maleri og tegning. Billedspråket er abstrakt, og peker tilbake Lisbeth Johansen Sjøvolll. Pressefoto
til modernismen fra 1950- og 60-tallet. Selv om
bildene ikke forestiller noe konkret, trekker hun den virkelige verden inn i bildene ved
å bruke for eksempel kaffe til å male med. Kombinasjonen av organiske og geometriske former, og det delikate samspillet mellom fargeflater og blyantstreker skaper
en unik dybde i et underfundig univers.
Johansen Sjøvoll er født og oppvokst i Lofoten. Hun startet sin kunstutdannelse på
Kunstskolen i Kabelvåg som en av de yngste elevene i det første kullet i 1983. Senere
gikk hun videre på Kunsthøyskolen i Bergen. Hun har en rekke separatutstillinger bak
seg, og har deltatt på gruppeutstillinger som Nordnorsken og Høstutstillingen.

HISTORISK UTSTILLING
En lenge glemt og undervurdert del av norsk kunsthistorie får ny aktualitet når Nordnorsk Kunstmuseum åpner
utstillingen Historien fremstilt
i bilder.
Henrik Somdal, museumsassistent Nordnorsk
Kunstmuseum

Det har blitt hevdet at historiemaleriet,
som i sin tid ble betraktet som det ypperste produktet av den akademiske
kunstdisiplinen, aldri slo riktig rot i
Frits Jensen: En viking bortfører en sydlandsk
Norge. Men selv om historiemaleri- kvinne, 1845. Foto: Bergen Kunstmuseum
et ikke oppnådde samme dominerende posisjon som i det øvrige Europa,
ble genren praktisert på høyt nivå av sentrale kunstnere også her til lands. Når
utstillingen Historien fremstilt i bilder åpner i Nordnorsk Kunstmuseums lokaler i
Tromsø 15.oktober, får publikum mulighet til å utforske en rik, men på mange måter
glemt tradisjon.
Gjennom rundt 80 verk innlånt fra offentlige og private samlinger i Skandinavia, Tyskland og USA blir det norske historiemaleriet presentert side om side med sine europeiske forbilder. Fra romantikkens sagasvermeri med kunstnere som Knud Baade og
C.P. Lehmann, til genrens fulle oppblomstring med Peter Nicolai Arbos mektige historiske og mytologiske lerreter og München-malernes subtilt psykologiske tilnærmingsmåte. Historiemaleriet beholdt sin aktualitet helt inn på 1900-tallet, da det ble
gjenopptatt på en mer poetisk og symbolladet måte av malere som Hans Heyerdahl
og Gerhard Munthe. Visningsperioden byr i tilegg på en rekke arrangementer, inkludert et internasjonalt forskningsseminar, frem til utstillingen ender 15. januar 2012.
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