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LEDER 

Kunstneren som formidler  
av kunnskap og verdier
Norske Kunsthåndverkere feirer 45 år med sin årsutstilling 2020. Fem  
år har gått siden organisasjonen fylte 40 år. I den anledning skrev jeg 
en leder med tittelen kunsthåndverk og materialbevissthet. Spørsmålet 
var da hvordan endringene på feltet i disse fire tiårene har påvirket 
kunsthåndverkets status. Trenden på 1970-tallet var at kunsthåndverk  
– i motsetning til industrielle masseproduksjon – legitimerte kvalitet  
og ga status for bevissthet på alternativ valg. 

Nå, etter mange år med en flom av masseproduksjon av varer  
har vi blitt utfordret til å skille mellom kvantitet og kvalitet, så kommer 
den grønne bølgen. En ny bevissthet om bærekraftige kvaliteter og 
verdier har gjort inntog på flere områder. I dette endringsperspektivet 
har kunsthåndverkerne beveget seg mer og mer bort fra brukskunst til 
materialbasert kunst hvor utforsking av materialer og transformasjoner  
har skapt en utvidet definisjon av kunsthåndverk. Det har ført til at 
holdningen overfor kunsthåndverk har forandret seg, ettersom arbeidene 
har gått over til å være mere rene kunstobjekter. Slik har skille mellom 
kunst og kunsthåndverk mer eller mindre blitt utvisket.

I sin kunstkritikk av Årsutstillingen 2020 påpeker kunsthistoriker  
Hilde Sørstrøm at kunstverkene i utstillingen trekker i svært ulike retninger. 
Hun mener juryen presenterer for lite av den nye tendensen. Det fysiske og 
taktile står sentralt med et mangfold av teknikker og materialer i et klassisk 
utstillingsformat, mens det er påtakelig få kunstverk hvor den immaterielle 
tilstedeværelse er uttrykksbærende. Derfor er det spennende å lese at 
Sørstrøm berømmer Trond Anstens verk i sin eim av fiskeavfall definert  
i skulpturelle former. 

Mange kunstnerne jobber fortsatt innenfor materialbasert håndverk, 
hvor det fysiske objektet er sentralt og mange jobber i et miljøperspektiv. 
Utstillingen NORD & NEVER i Galleri Nord-Norge i Harstad er en mønstring 
av kunstverk av kunsthåndverkere tilknyttet Nord-Norge som definerer det 
nordnorske kunsthåndverksfeltet, i følger initiativtaker til utstillingen Janne 
Henrikke Rasmussen. Her løftes frem kunstnere som driver materialbasert 
utforsking, og flere beveger seg fra produksjon av bruksgjenstander til verk 
som er mer konseptuelle. Blant annet fordyper Inger-Anne Nyaas seg i 

gjenbruksmaterialer og bearbeider søppel inn i sine tekstile  
referanser. Nyaas skaper seg slik en stemme rundt miljøutfordringene  
på uventede måter. 

Philipp Spillmann aktualiser og formidler også den globale miljø-
utfordring gjennom å resirkulere materialer og utforsker smykkeobjekters 
grenseoppganger til skulptur og installasjon. Lidenskapen for håndverket  
og tradisjonelle naturmaterialer kommer likevel tydelig frem i han arbeider. 

Disse kunstnerne setter vår egen samtid på agendaen. Samtidig fraviker 
de ikke ønsket om å utforske materialer og håndverksteknikker for å bevare 
og videreføre kunnskap om materialforståelser og arbeidsmetoder. Det 
kan også forstås i lys av dagens utfordringer knyttet til økonomisk praksis, 
samfunn og miljø. Det grønne skifte er et høyaktuelt samfunnstema. 
Hvordan skal vi berge vår klode, som vi har brukt store krefter på å bryte 
ned. Det krever at vi nå stiller spørsmål ved hvordan vi lever, tenker og  
bor på denne planeten med begrensede ressurser. 

Kan kunstnere formidle kunnskap og verdier som påvirker samfunns-
utviklingen i lys av økologisk økonomi? Sofia Lång mener vi blir påminnet 
noen sammenhenger mellom oss og våre omgivelser i møte med Øyvind 
Novak Jenssens utstilling Alt smaker litt bedre med salt. I sin kritikk mener 
Lång at kunstnerens kunnskap om lokale råvarer og mathåndverk tar oss 
ut i nye farvann med en leken eksperimentell drivkraft – og tilbyr en ny 
kunstnerisk tilnærming til landskapene i Lofoten. Å skape sammenhenger 
mellom kunsten og livet er en viktig dimensjon i vår tid. Ved å formidle  
noen nye verdier bruker kunstneren sin kompetanse til å styrke felleskapet  
i naturen og kulturen som vi er bærere av.

Bodø, 3. desember 2020
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

mailto:post@sekunst.no
http://www.sekunst.no
https://www.instagram.com/sekunstinordnorge/
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Per Kleiva sitt Blad frå imperial ismens  
dagbok II, 1971 kan sees i vandre- 

utstillingen Visuelle  Nabolag. Detalj.
Foto: Morten Thorkildsen/

Nasjonalmuseet

Inghild Karlsens utstil ling Lott/Lotto i Svolvær. Detalj.
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk Kunstnersenter

Sigurd Brongers smykkeobjekt, Bære- 
instrument for hvaltann, 2019 er å se  

i Årsutstillingen 2020. Detalj.
Foto: Ingun Alette Mæhlum/ 
Nordnorsk kunstmuseum

17.10.2020–14.03.2021
NK Årsutstilling 2020
Nordnorsk Kunsthåndverkmuseum, Tromsø

24.10.2020–20.01.2021
Fortell verden om oss – Rune Eraker
Tromsø kunstforening

09.10.–31.12.
Flagg Tromsø 2015–2020
Tromso kunstforening

07.11 2020–10.01.2021
Lott/Lotto – Inghild Karlsen 
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

07.11.2020–24.01.2021
Synnøve Persen
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok 

07.11.2020–10.01. 2021
Nord & Never
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
Galleri NordNorge, Harstad

14.11.–13.12.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Vadsø kunstforening

22.11.2020–29.01.2021
Iežamet – Det som er vårt – 
kunstnergruppen Mázejoavku
Gilišilju/Bygdetunet, Kautokeino

29.11.–31.12.
Den tradisjonelle juleutstillingen
Rana kunstforening

28.11.–20.12.
Desemberutstilling
Bodø kunstforening

05.12.–20.12.
Adventsutstilling
Bodøgaard Kunst og Kultur, Bodø

06.12.–20.12.
Juleutstilling
Galleri 2, Stamsund 

2021

16.01.–14.02.
Den 75. Nordnorske Kunstutstilling
Bodø kunstforening

15.01.–18.04.
Artists Film International Exhibition
Tromsø kunstforening

29.01.–04.04.
Linda Morell
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær 

03.02.–25.04.
Thomas Simonsen Balmbra 
Bodøgaard Kunst og Kultur, Bodø

06.02.–25.04.
Per Isak Juuso
AddeZetterquist Kunstgalleri, Saltdal

06.02.–28.03.
Liv Ertzeid
Stormen Kunst, Bodø
 
10.02.–23.04.
Visuelle nabolag
Andy Warhol, Hans Gude, Kåre Kivijärvi,  
Per Kleiva med flere
Nordlandsmuseet, avdeling Fauske

13.02.–14.03.
Lars Lerin
Vinterlysutstillingen 
Rana kunstforening

17.02.–21.02.
Barents Spektakel 2021: The Essentials
Terminal B, Kirkenes

06.03.–18.04.
Equinox – Jubileumsutstilling
Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK)
Bodø kunstforening

Flere utstillinger finner du på ▶  
sekunst.no/Kunstguide-Nord

Bidra med utstillinger til Kunstguide Nord ▶ 
magasin@sekunst.no

DESEMBER 2020–MARS 2021

kunstguide nord

https://sekunst.no/Kunstguide-Nord
mailto:magasin@sekunst.no


4   Se Kunst Magasin

Hammerfest har blitt en viktig arena for dansekunst i Norge. En liten  
by med en sterk posisjon som landets viktigste møteplass for kunstnere 
innen dans og performativ scenekunst. Således er Hammerfest en 
spennende kulturby der DanseFestival Barents er et høydepunkt for 
kunst og kulturliv – og et møtested for scenekunstnere på tvers av 
Barentsregionen. 

Barentssamarbeidet er viktig for festivalen, for nettverksbygging kunstnere 
mellom, og for å kunne nå ut til et bredt publikum. I koronaåret 2020 er 
selvsagt alt annerledes, og de tradisjonelle møtene mellom internasjonale 
kunstnere begrenset. I stedet sto nordnorske dansekunstnere i fokus. Mens 
i både Divaine Damers Finding the balance – changing the world og i Moving 
Barents’ Out of Urgency ble aktører i Sverige, Finland, Russland og USA 
involvert i sanntid ved hjelp av teknologi og digitale verktøy.

Festivalen hadde ingen overordnet definert tematikk i år. Likevel ble 
fokuset på det nære og det fjerne, og styrken i samholdet innad i Barentsregionen 
gjentatt flere ganger i løpet av festivaldagene. Tolv forestillinger ble 
presentert på seks ulike steder utendørs og innendørs i Hammerfest by. 
Arktisk Kultursenter (AKS) var festivalens hovedarena med SLH Studio, 
storsalen Frityren og utendørsscenen Frysa. I tillegg benyttet festivalen 
Gjenreisingsmuseet og populære Mollafjæra rett utenfor sentrum. 

Bevegelse, vann og lyd
Å planlegge for utendørs kunstopplevelser på Finnmarkskysten i november 
er både spennende og spenstig. I strandkanten, der Barentshavets 
novemberkalde saltvann blir til bølger som ruller inn mot land og forsøker 
slå Karianne Andreassens over ende, da er man på god vei mot en grense 
for hva man kan forvente. Hennes Opp/Hav er svært performativ, både i 
bevegelse og uttrykk og ikke minst i valg av scene. Andreassen beveger 
seg tilsynelatende ubesværet med vann til over knærne. Jeg og resten av 
publikum står i tykke vinterklær, mens vinden tar musikken bort fra oss,  

og ei haglskur slår oss i ansiktet. Da får man stor respekt for kunstneren 
som står i vannet og viser oss at bevegelser i vannkanten kan bli til dans 
også i polare farvann. Karianne Andreassen viser oss at havet rommer livet, 
at det rommer vår opprinnelse og overlevelse, og vi minnes på at havet 
også rommer døden.

For en kunsthistoriker å møte performativ kunst og dansekunst  
blir språket og blikket preget av erfaringer og referanser fra visuell  
kunst, snarere enn danseterminologi. Det er kanskje derfor jeg så like  
mye performancekunst som dans i mange av forestillingene under  
Danse Festival Barents.

I Lyden av stillhet av Mari Bø, Maria Ulvestad og Gaute Barlindhaug er to 
dansere, én tekniker, mange kabler, mikrofoner og datamaskiner på scenen. 
Og en jakke borte i hjørnet. I denne forestillingen brukes elektronikk til å 
forvandle lyden av nesten ingenting til forvrengninger av hverdagens lyder. 
Bø og Ulvestad blir, på samme måte som elektronikken, en slags rekvisita 
som med sine elegante bevegelser, repetisjoner, humor og direkteprodusert 
skurrende kunstig lyd viser oss en alternativ virkelighet. Høydepunktet er 
når Bø tar på seg jakken og teknologien forvandler jakken til et lite orkester. 
Det åpner for undring. Hva hører vi egentlig? Er det Bø og Ulvestad som 
lager lydene? Eller lager lyden danserne?

Nytelse og brutalitet
Inne i en mangekantet installasjon med gule, grønne, blå, røde og rosa 
plexiglass av Mari Lotherington, lyssatt av Torbjørn T. Sandnes, danser 
Mathilde Caeyers. Hun er beskyttet mot vær, vind og virus inne i rommet, 
mens publikum står i beskyttende båser rundt installasjonen. Plassert på 
utesecenen Frysa ved AKS ser vi kunstneren utføre sine delikate bevegelser, 
men det er usikkert om hun ser oss. Hun er i en egen verden. Beskyttet, 
samtidig som hun ikke kan gjemme seg. Opplevelsen av LuxTempus er en 
estetisk nytelse, og selv om sur vind og regn prøver å drive meg innendørs 
er det en egen varme i uttrykket som gjør at jeg holder ut. 

Dansekunst  
i havgapet

✎ Øystein Voll  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstskribent og kritiker
 Øystein Voll  ◆◆  Jamie M. Bivard  ◆◆  Sigurd Johan Heide

ARTIKKEL
DANSEFESTIVAL BARENTS 2020
HAMMERFEST  ◆  4.–8. NOVEMBER 2020

Publikum står i tykke vinterklær mens Karianne Andreassen  
beveger seg ubesværet med vann til over knærne i Opp/Hav.
Foto: Øystein Voll
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When Boys Cry er kroppens desperate bevegelser i rommet, teaterblod 
dryppende fra skrittet og kunstnerens egen pust og rop som eneste lyd i 
rommet. Publikum sitter på scenen der Thomas of Norway tar oss med 
tilbake til da han som tolvåring ble voldtatt av en overfallsmann. Gjennom 
de neste førti minuttene lider vi sammen med kunstneren gjennom mare-
rittet som han gjenopplever. Han danser over gulvet i sterkt lys, mens  
publi kum sitter i mørket tett på. Vi blir vitne til et levende tablå, hvor 
kampen for liv og verdighet foregår rett foran øynene på oss. Det er rått 
og brutalt. When Boys Cry rammer hardt med sin ærlige sannhet om levde 
erfaringer og opplevelser.

Dansefilm fra nord 
Der dans og performance på en scene er direkte og umiddelbart, er film 
mer distansert. Men film kan være et sterkt medium. Og i en serie med 
dansefilmer fra nord formidles vare, vakre, underlige og underfundige bilder 
og stemninger. I Stellaris DansTeaters Svaner i stein – Veidefolket beveger tre 
fortidsmennesker seg mellom oldtid og nåtid, i scener med foruroligende 
musikk og dvelende bevegelser. Skikkelsene danser i det store landskapet 
som for dem representerer hjemmet og livsvilkårene, men som også utgjør 
fare og død. Det er en poetisk og universell fortelling om menneskets 
tilknytning til Jorden, men også om nødvendigheten av hjelpemidler og 
samhold. Som et løsrevet kunstverk er dette et godt eksempel på hvor 
intenst filmmediet er i seg selv, og hvordan to kunstarter koblet sammen 
kan gå opp i en høyere enhet. 

I Human Habitat av Flavia Devonas Hoffmann danser Marthe Engdal i 
storslåtte naturomgivelser, og det framstår som en veksling mellom virkelighet 
og drøm eller mareritt. Det er vakkert, det er tankevekkende og det forteller 
om menneskets plass i naturen. Hvor lite et menneske er, samtidig som det 
også får oss til å tenke på hvor stor skade ett menneske kan gjøre på sine 
omgivelser. Filmen blir en påminnelse om at naturen klarer seg godt uten  
oss mennesker, men vi mennesker er helt avhengige av naturen.

Kalde mønster av Sigurd Johan Heide beskrives som en episodisk 
novelle film. Ungdommer fra prosjektet Arktisk Takt i Troms viser oss 
ulike folkedanser slik de har kommet til uttrykk i fylket. Bevegelsene er 
tradisjonelle, men musikken og presentasjonen er nåtidig. Spesielt utmerker 
Langedansen seg med suggererende musikk fra Resignasjoner av Benjamin 
Mørk, og hvor danserne ses ovenfra filmet fra drone, mens de beveger seg  
i snøen og lager abstrakte mønstre. 

De ulike dansefilmene fra nord forteller sine historier hver for  
seg, men som helhet viser de nordnorsk dansehistorie fra folkedans til 
samtidsdans, og med det til felles at den barske naturen er sterkt tilstede 
i alle filmene. Om det ikke er eksplisitt i hver film så blir likevel budskapet 
tydelig; ta vare på historiene, og ta vare på naturen så vi kan fortsette  
å fortelle våre historier her nord.

Traumer og nytt liv
Selv om festivalens fokus på det nære og det fjerne kunne virke noe 
selvfølgelig og intetsigende, vokste det fram en egen form for tematikk 
i løpet av uken. Flere forestillinger handlet på ulike måter om traumer, 
men også om en søken etter nytt liv. Divaine Damers Finding the balance 
– changing the world var en form for traumebehandling og kunstterapi på 
direkten. Thomas of Norway forteller direkte om overgrep og traumer i 
When Boys Cry. Mathilde Caeyers formidler ro i egen tilværelse, men også 
søken etter nærhet med andre mens huns danser inne i det definerte 
rommet i LuxTempus. Vi prøver alle å finne det inne i oss som gjør oss til den 
vi er. Det er mye som forstyrrer og ødelegger, men det er også mye som 
bygger opp og gjør oss sterke. Særlig når vi er sammen med andre. For meg 
sammenfatter Karianne Andreassen årets DanseFestival Barents, når hun 
trosser vær og vind i Mollafjæra: Hun vil danse i havet. Derfor gjør hun det.

I desember kommer Digitale etterdønninger fra årets festival ▶ 
dansefestivalbarents.no.

Abstrakte mønster oppstår når dansere beveger seg i snøen til 
suggererende musikk i Langedansen. Stillbilde fra filmen Kalde mønster.

© Sigurd Johan Heide

I Lyden av stillhet blir en henslengt jakke forvandlet 
til et orkester i møte med en danser og teknologi.
Foto: Jamie M. Bivard



6   Se Kunst Magasin

I Skulpturer fra testkjøkkenet på Nordnorsk kunstnersenter blir vi bevisst
gjort noen sammenhenger mellom mennesker og omgivelser. Med en 
leken eksperimentell drivkraft tar kunstneren oss ut i nye farvann.

I Øyvind Novak Jenssens utstilling iverksettes ideen om testkjøkkenet.  
Fri stedet for restaurantkokkens mer eller mindre uhindrede eksperi mentering 
gis nye betydninger gjennom Novak Jenssen sin kunstneriske tilnærming 
til landskapene i Lofoten. Med fagbakgrunn innen kokekunst og senere 
billedkunst utdanning benytter han lokale råvarer sanket i havet og på land. Ned 
til minste detalj er det aller meste laget av kunstneren selv. Forsøk på smeltet 
glassmateriale av sand, stortare og knuste hjerteskjell. Keramiske fliser og fritert 
skreiskinn, alt tjener som en eksistensberettigelse for det eksperimentelle. 

En type feltversjon av et fungerende testkjøkken i impregnert tre  
står sentralt plassert i utstillingen. Åpningsdagens testmeny titter fram 
fra en underhylle. Fra fryseren i et hjørne kan utstillingsbesøkeren ta med 
seg en pakke fiskekraft og kjøtt fra fiskehode. Men med unntak for slike 
konkrete spiseopplevelser får smakssansen heller tre tilbake for uventede 
sammenhenger mellom de ulike sanseopplevelsene. Det visuelt estetiske 
kobles på en delikat og underfundig måte til det lett ubehagelige.

Å være en del av miljøet
Det første som møter meg i utstillingen er luftig konstruerte hyller.  
Festet til disse med kroker av keramikk henger det forskjellige lett rundede, 
langstrakte formasjoner i et organisk materiale. De er ravgule, små og enkle. 
Vakre på den måten lett gjennomsiktige gjenstander som formidler en egen 
type lys, er vakre. Lyset liksom samler seg i de tørkede innskrumpne, men 
subtilt mangfoldige formene som minner om små poser, som beholdere. 
De små, skulpturale verkene inngår i installasjonen Novak Jenssen har gitt 
tittelen Garderobene. Men i kunsterens garderobe henger ikke ytterklær, som 
i den fine restauranten. Her henger istedenfor tørkede skreimager formet 
av både kunstnerens og naturelementenes innblanding.  

Skreimagene har hengt ute, de har blitt skylt og vrengt, noen fylt med 
olje eller preparert på andre måter. Installasjonen leder tankene mot torsk 
på tørkehjeller. Den får meg også til å tenke på hvordan de ytterste lagene 
vi ikler oss, både for pynt og beskyttelse mot vær og vind, i Novak Jenssens 
garderobe blir byttet ut mot en indre hud. En påminnelse om hinnen som 
omslutter og oppbevarer det som gir vår organisme næring. 

For vi har noen ting felles med fisken, det er tydelig. Men det handler 
ikke her om hvem som spiser hvem, eller om hva som i den globale 

Alt smaker litt  
bedre med salt

✎ Sofia Lång  ▶  frilans kunstskribent
 Kjell Ove Storvik  ▶  Nordnorsk kunstnersenter

KUNSTKRITIKK
ØYVIND NOVAK JENSSEN  ◆  SKULPTURER FRA TESTKJØKKENET
NORDNORSK KUNSTNERSENTER  ◆  29. AUGUST–25. OKTOBER 2020

Skjærefjølene med inskripsjoner for filetering av torsk. Gjennom hele utstillingen sin gang finner en fordampningsprosess sted. 
Under varmelamper etterlates salt fra sjøvann i Alt smaker bedre med salt.
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oppvarmingens tid egentlig burde blitt spist. Kanskje handler det mer om 
hvordan. Ved å synliggjøre prosesser utenfor øyets rekkevidde. Ved å tilføre 
en forhøyet estetisk verdi til noe som vi kun er vant til å forbinde med det 
kroppslige funksjonelle. 

Øyvind Novak Jensen utvider således forståelsen av en sammenheng 
mellom oss, og det rundt oss. På en intim måte vises det hvordan vi formes 
av miljøet vi oppholder oss i, det blir en del av oss slik som vi blir en del av det.

Transformasjoner 
Det spiselige på grensen til det uspiselige tar form. I tillegg til skulpturer  
av torskemager, har kunstneren laget ark av skreiskinn, som er lagt i 
kaustisk soda og kokt i flere timer. Lignende forsøk med eksempelvis 
fiskeslog, potet mel og galleblærer presenteres i forskjellige formasjoner 
rundt omkring i rommet. I installasjonen Sandreolene henger grå 
keramikkfliser i bølgerelieff, formet av avstøp fra sandstrender, og i de 
mange hyllene ligger tørket tarmgrønske, kråkeboller, fermenteringsglass 
og mindre gjenkjennelige objekter. 

I et ellers jevngrått utstillingsrom finner jeg rødlilla tangformasjoner, 
turkise glassprøver, og grønne oppbevaringskasser langs veggene. Mot 

dette lysegrå avtegner seg også naturlige bruntoner i den frittstående 
trekonstruksjonen i Skogen holder meg oppe. På de avbarkede grenene hviler 
halvt gjennomsiktige, tynne dannelser av enslige, store blader. Noen er 
glatte, noen rue og buklete. Fargeskalaen følger materialene og deres 
tillblivelsesprosesser. Buskformasjonen kaster skygger på betonggulvet, et 
spill som minner om sollysets speilinger i vann. De stive grenene fremstår 
som sjøgress, og land transformeres plutselig til hav, eller jord til vann. 

At noe forvandles til noe annet – transformeres – var et svært viktig 
fokus i kunstnerskapet til den innflytelsesrike tyske kunstneren Joseph Beuys 
(1921–1986). Beuys var aktiv i etterkrigstiden, og var opptatt av ideer om 
økologi og tanker om sosial skulptur. Kunsten var for ham en humanitær 
måte å omforme samfunnet på. Han benyttet organiske materialer som filt, 
dyrefett og andre råstoff i sine kunstverk som kunsthistorien ikke tidligere 
hadde akseptert. I noen tilfeller av direkte konfrontasjon, vekker materialene 
i disse kunstverkene reaksjoner og følelser av ubehag. 

I Novak Jenssen sine verk er det ubehagelige med, men på avstand, som 
en litt fjern tankeassosiasjon. Opplevelsen blir en annen, mindre rå og mer 
subtil. Felles med Beuys er dog sammenhengen mellom kunsten og livet,  
og at basis for det menneskelige er det grunnleggende kreative. ▶

Øyvind Novak Jensens testkjøkken med spise - 
opplevelser vil bli donert til Kunstnerhuset i Lofoten. 
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Hendenes kunnskap 
I kontrast til denne kreative, utforskende drivkraften gir Øyvind Nova 
Jenssen et humoristisk nikk til dagens jakt etter Instagram-vennlige 
opplevelser. På veggene henger informasjonsplakater med overskrifter  
som lover ufiltrerte, autentiske og ultimate landskaps- og innvoll-
opplevelser. Visuelt ligner de på gammeldagse skoleplansjer. Prosesser 
som har ført til de ulike organiske formasjonene beskrives i ord og i bilde, 
komplettert med kunstnerens kommentarer til utviklingsforløpet sin gang 
og ulike nivåer av vellykkethet. 

Plansjene og Skjærefjølene peker på en kunnskap som er forankret i  
det tradisjonsbærende, og i hendene til de som utfører foredlingen. Fjølene 
som ligger på benken i testkjøkkenet, har inskripsjoner langs kantene om 
hvordan torsken fileteres. Det er som om kunnskapen gjennom gjentatt 
bruk har blitt integrert i verktøyet, slik som den integreres i kroppen som  
en erfaring og ferdighet – et håndverk. En kunnskap som gir friheter til  
å skape en egen virkelighet. 

Prosesser og tidens gang 
Kunstnerens humor og lekenhet viser seg igjen i utstillingens andre del; 
lageret som også er en kombinert gave- og innredningsbutikk. Her kan 
du eksempelvis gjøre et kupp for 333 kr og få en replika av en lysestake 
laget av en krabbe, som har «bare litt annen farge» enn det originale 
kunstobjektet i hovedutstillingen. Hva er det egentlig som er verdt noe, 
når attraksjonskraften tilskrives (en tilsynelatende) lav pris? Hva er det som 
travesteres når en krabbelysestake med hjemmelaget preg danner lag i 
betydningen for kunstverkets aura? Kanskje er det helt enkelt en påtvungen 
konsumentidentitet som stilles mot gleden i det selvlagde. For hva er det 
som egentlig smaker noe, virker spørsmålet å være her.

I Øyvind Novak Jenssens Skulpturer fra testkjøkkenet finner det 
eksperimentelle nye former. Organiske og kunstneriske prosesser snakker 
sammen. Bakterier omformer materien, den kokes og endrer konsistens 
og skreiskinnet kan bli til konfekt. Under varmelamper fordamper vann fra 
Vestfjorden, og tidens gang materialiseres i saltet som blir igjen. Helt uten 
salt overlever vi ikke, og Novak Jensen gir tilværelsens prosesser tekstur og 
dybde gjennom det kreative. Her, i det selvskapte universet, er det også slik 
at alt smaker litt bedre med salt.

▶

▶

ØYVIND NOVAK JENSSEN

Skreimager formet av værforhold og kunstnerens 
innblanding. Detaljer fra Garderobene.

↑↑
Mat servert på arrangement.

↑
Sandreolene med keramiske fliser, og i hyllene 
flasker med blant annet kråkebollejuice.
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✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 Ingun Alette Mæhlum  ▶  Nordnorsk kunstmuseum

Nesten tusen verk ble sendt inn til Norske Kunsthåndverkeres  
første juryeringsrunde for Årsutstillingen 2020. Av disse presenteres 
nå 64 kunstverk på Nordnorsk Kunstmuseum når utstillingen for første 
gang siden 1981 vises i Tromsø. Årets ansamling av arbeider trekker 
utstillingen i ulike retninger. Likevel synes det å være en felles tro  
som holder dem sammen. 

Presentasjonen i Nordnorsk Kunstmuseum er klassisk. Kunstverkene 
avslører et stort teknikk- og materialmangfold hvor porselen, leire, skinn, 
stål og en rekke andre materialer står for objektenes fysiske tilstedeværelse. 
Plasseringen fungerer også flere steder godt. Som i tilfeller der hvor man 
tydelig ser hvordan de ulike arbeidene forholder seg til hverandre. 

Derimot fungerer forsøket på å benytte den korte, trange og avsides-
liggende mesaninen i museets andre etasje som utstillingsareal, ikke spesielt 
bra. Noe det sjeldent gjør. Kunstverk som, ofte urettferdig, bortvises hit får 
aldri noe mer enn en perifer birolle i utstillingene. Denne gangen er det 
arbeider av Philipp Spillmann, Olaf Tønnesland Hodne og Sigurd Bronger, 
samt Ruta Pakarklyte som har trukket det korteste strået.

Syn og berøring
Det taktile står, ikke uventet, sentralt. Flere verk spiller helt tydelig på 
vårt instinktive behov for å ta på materialene. Som for eksempel Daniela 
Bergschneiders A moment between, der tekstil og leire nærmest flyter utover 
gulvet i en lys rosa masse. I katalogen påstås det at; «Gjennom tilskuerens 
ønske om å ta på verket oppstår det et rom mellom øyet og hånden, som 
fylles av vår eksisterende kroppslige forståelse». Men Bergschneider er ikke 
den som lykkes best i å skape slike kroppslige relasjoner, det gjør Linda 
Morell, som mottok debutant-prisen for sin skulptur Epidaurus i glasert 
keramikk, stål og tekstil. Den hule oppreiste formen minner om et forfrosset 
undertøysplagg med magebelte. Forfrosset fordi det skinnende hvite og 
glaserte steingodset får det til å se direkte kjølig ut å tre det stramme 
«plagget» over kroppen. Den beklemte følelsen forsterkes av en kraftig nål 
som bøyer seg og treffer med stålspissen der du potensielt sett ville hatt  
det nakne brystet ditt.

I 2020 har synssansen i stor grad tatt over domenet til berørings-
sansen. Fokus på sammenkoblingen mellom øye og hånd er dermed kanskje 
mer aktuelt nå, enn noen gang. Likevel er det påfallende hvordan andre 
sanseregistre i mindre grad aktiveres i utstillingen. I så måte beveger årets 

Viktig å ha trua

Daniela Bergschneiders,  
A moment between,  

2019, ubrent leire og  
knyttet tekstil. Detalj.

Sara Inga Utsi Bongo, Girjjit  
aldasis/The Light and the Dark, 2019,  
et abstrakt mønster digitaltrykk av 

foto på silkeorgansa. Detalj.

Phillipp Spillmann, 
Screwed, 2019, 

trålkule i plast 
(maritimt 

søppel), sølv og 
stålnål.

▶

KUNSTKRITIKK
ÅRSUTSTILLINGEN 2020
NORDNORSK KUNSTMUSEUM  ◆  17. OKTOBER 2020–14. MARS 2021
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jury seg på et kanskje litt for trygt farvann med tanke på hvilke kunstobjekter 
de presenterer. Et kjærkomment unntak er Trond Anstens R19 og R20, hvor 
verkets immaterielle tilstedeværelse er vel så viktig som den fysiske.

Raffinerte rester
Eimen som kommer fra Trond Anstens to runde, brune, skiveformede 
skulpturer som henger på veggen er ikke til å ta feil av. Den slår meg tilbake 
til barndommen og lange dager tilbrakt på kaia som tungeskjærer. Bilder av 
store hvite kar fulle av fiskeslo fyller netthinna. Jeg husker hvordan jeg elsket 
å stikke hendene nedi (med oljehansker, må vite) for å klemme ut innholdet 
fra magesekkene mens jeg ventet på at båtene skulle komme i land med 
torskehoder til meg. 

Assosiasjonene mine er ikke helt på jordet. Skulpturene til Trond Ansten 
er laget av torskerester fra isfiskesesongen i 2019 og 2020, noe titlene R19 
og R20 også henviser til. Avfallet har Ansten støpt sammen med fiskelim og 
bearbeidet med skulpturteknisk finesse. Sirklene har fått en glatt, delikat 
marmoraktig overflate, og uten det immaterielle materialet, lukten, hadde 
jeg aldri gjettet hva de raffinerte skulpturene var laget av.

Materialet Ansten har valgt seg, er et resultat av tilberedning og 
menneskelig inngripen. Å sløye fisk – enten det skjer i en industriell 
sammenheng eller blant hobbyfiskere – er en del av kulturhistorien  

fra kysten. Foreningen av natur og kultur sitter dermed som støpt i Anstens 
to skulpturer. Den runde skiveformen – sammen med tittelen – får meg 
for øvrig også til å tenke på statistiske kakediagrammer, og kvantitativ 
informasjon om hvor mye avfall vi produserer. Dermed er sloskulpturene 
også en snedig henvisning til aktuelle diskusjoner om ressursforvaltning.

Sårbare naturressurser
Ressursforvaltning er for øvrig et gjentagende tema i utstillingen.  
Og de fleste er, i likhet med Anstens bidrag, av abstrakt karakter. Men  
på to pidestaller ikke langt unna Anstens arbeider, står et pyntelig unntak. 
Linda Jansson Lothes figurative skulpturer Finnmarksjonsokblom, Silene 
involucrata og Skjeggfrynsesopp, Thelephora penicilliata i porselen er utformet 
som nipsaktige skulpturer, «bevart» i hver sin glasskuppel. Begge viser til 
plantearter fra Troms og Finnmark som er utrydningstruede på grunn av 
topografiske endringer, effektivisert jordbruk og forurensning.

Vinneren av Finn Erik Alsos minnepris tar også utgangspunkt i klima-
endringer og sårbare naturressurser. Installasjonen Etter tørke av Sofia 
Karyofilis danner en liten «skog» av hengende sylinderformede skulpturer 
i tynt hamret kobber, som ser ut til å være nært ved å smuldre opp. 
Karyofilis benytter den tradisjonelle teknikken korpus og gjennom hennes 
metallarbeid framkalles en påtrengende sårbarhet som forteller om noe – 

▶

▶

ÅRSUTSTILLINGEN 2020

Sofia Karyofilis mottok Finn Erik Alsos’ minnepris 
for sin installasjon Etter tørke, 2019, laget i tynt 
hamret kobber, stål og lær.

Linda Jansson Lothe, Finnmarksjonsokblom/Silene 
involucrata, 2020, porselen og blåst glasskuppel.
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det være seg kroppslig eller jordlig – som forvitrer rett foran øynene  
på oss. De gråbrune uthulede «skallene» kan ligne trær hvor det kun  
er barken igjen, mumifiserte kropper eller et eller annet uttørket objekt 
som har mistet all livskraft. Til tross for sin porøse karakter oppleves den 
skulpturelle installasjonen som massiv der den opptar store deler  
av utstillingsrommet i museets andre etasje.

Teknologikritikk
Særegent for Årsutstillingen 2020 er at juryen har samlet veldig mange 
kunstnere som jobber materialbasert med møysommelige prosesser og 
fordypning i gamle tradisjonelle og tidkrevende teknikker, hvorav flere er 
ukjente for meg. Jeg kan for eksempel ikke si noe sikkert om hvilken teknikk 
Eyvind Solli Andreassen har benyttet i sin bearbeiding av steingodsleiren for sin 
skulptur KAR, men det ser unektelig tidkrevende ut med utallige små rullede 
«pølser» av leire som med synlige fingermerker antyder spor fra repetitivt 
håndarbeid. Solli Andreassens mørkegrå og skjøre skulptur går for øvrig i god 
dialog med Karyofilis «skog» som den nervøst balanserer ved siden av.

De mange kunstnernes fordypning i gamle håndverksteknikker kan 
kanskje ses som et slags bidrag til den stadig pågående teknologikritikken, 
og muligens et tegn på frykten for å miste kontakten med tradisjonelle, 
utdøende metoder å arbeide på. Det digitale er likevel ikke helt fraværende  

i utstillingen, men forenes lekkert med det analoge i sammenstillingen av 
Sara Inga Utsi Bongos to verk: et digitalprint av foto på silkeorgansa i Girjiit 
aldasis/The light and the dark og det håndsydde arbeidet Just a Pair of Winter 
Shoes bestående av natur- og håndgarvet skankeskinn av reinsdyr og  
vokset tråd.

Sterk tro
Med tanke på materialer og teknikk dreier Årsutstillingen 2020 i mange 
ulike retninger. Tematisk synes likevel mange av verkene å være drevet  
frem av det samme ønsket om å viske ut skillene mellom natur-kultur/ 
jord-kropp. I så måte er ikke utstillingen spesielt nyskapende. Men det  
som likevel gjør at den skiller seg ut er mangfoldet av tekniske fordypninger. 

Mer enn å vise til utrydningstruede plante- og dyrearter viser utvalget 
til årets jury mange iherdige forsøk på å holde liv i, og videreutvikle, 
utdøende arbeidsmetoder. Det forsterker egentlig bare inntrykket av at 
Årsutstillingen 2020 er fundert på en sterke tro på at det er her, i materialet, 
og i kunstnerens omgang med det, at natur/kultur-dualismen kan beseires 
og at forbindelsene virkelig kan gjenfinnes. Og som man sier. Det er viktig  
å ha trua.

Kunstkritikken er produsert  
i samarbeid med Tidsskriftet Kunsthåndverk.

Eyvind Solli Andreassen, KAR, 2019, 
sort og grå steingodsleire.

Sara Inga Utsi Bongo, Just a Pair of Winter Shoes, 2019, natur- og 
håndgarvet skankeskinn av reinsdyr, håndsydd med vokset tråd.
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Tørre offentlige debatter om byggeprosesser og stedsutvikling  
omform uleres til lekne funderinger i møte med Kristin Tårnes  
særegne underfundighet.

I de omtrent ti årene kunstneren Kristin Tårnes har bodd i Tromsø har 
hun arbeidet tett på lokalmiljøet. Det har hun gjort direkte i produksjonen 
av flere kunstverk der det oppstår sterke relasjoner mellom kunsten og 
bestemte steder, og deres lokalhistoriske betydning. Tårnes har også 
engasjert seg i det lokale kunstmiljøet i andre sammenhenger, for eksempel 
som kurator i Kurant noen år tilbake og som initiativtaker for å starte TKF  
– Loftet Atelierfellesskap. 

I det som er hennes første store separatutstilling i Tromsø presenteres 
tre filmarbeider. Her tar Tårnes tar oss med til tre steder; Tromsø Skipsverft 
på Skansen, Ä’vv Skoltesamisk Museum i Neiden og Muségata 2 i Tromsø 
hvor Tromsø kunstforening i dag holder hus. Dette er betydningsfulle 
steder der særlig uenigheter om fremtidig bruk har skapt store diskusjoner 
de siste årene. Tårnes møter disse stedene med et dokumentarisk blikk, 
men heller enn å intervjue autentiske personer, dokumenterer hun stedets 

identitet gjennom rolig iakttakelse av landskapet eller mennesker som 
samhandler med stedet. Uten å stille krav, eller komme med potensielle 
løsninger for disse stedenes framtid, slik andre debattarenaer bidrar med, 
oppfordrer filmene til Tårnes oss til å tenke omkring hvordan samtidens 
utviklingsprosesser påvirker stedets, og brukernes, identitet.  

To ulike virkeligheter
Det første stedet vi tas med til i utstillingen er den gamle skipsverfttomta, 
nord i Tromsø sentrum. Midt på gulvet i det første utstillingsrommet ligger 
fire tv-skjermer spredt utover en haug av cirka tre tonn betongbiter og 
annet byggemateriale. Hverdagslige framtidsfabuleringer (2019) er et utvalg 
av fire kortfilmer, filmet på tomta, og laget i samarbeid med kunstneren 
Kristina Junttila i perioden 2015–2018. Det nedlagte Tromsø Skipsverft etbl. 
1848 var byens første industriarbeidsplass. Nå er den gamle skipsverfttomta 
åsted for storstilt utbygging av forretningsbygg og leiligheter. 

Gjennom fire årstider ser vi blant annet hvordan Tårnes og Juntilla, 
barn og voksne koser seg på telttur, spiller badminton, aker og bader midt 
i det industrielle landskapet på det gamle skipsverftet. De lever i sin egen 

Underfundige  
omformuleringer

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 Vsevolod Kovalevskij  ▶  Tromsø kunstforening

KUNSTKRITIKK
KRISTIN TÅRNES  ◆  DRØMMEUTREDNINGER OG RIVEFJELL
TROMSØ KUNSTFORENING  ◆  27. JUNI–27. SEPTEMBER 2020

Dag Solhjell og Leif Magne Tangen, fortidens og dagens intendant, vandrer 
rundt i bygget i Muségata 2, mens de diskuterer byggets fortid og framtid.
Stillbilde © Kristin Tårnes



nr 04 ◆ desember 2020   13

verden og er tilsynelatende uberørt av heisekraner, gravemaskiner og 
bygningsarbeidet som pågår rundt dem. Den sterke kontrasten mellom 
byggearbeid og familieliv blir en slags påminnelse om det humanistiske 
aspektets betydning i byutviklingen. Her sameksisterer to virkeligheter. 
Arbeiderne danner et bilde av effektivisering, progresjon og utvikling 
mens de lekende og familiære handlingene representerer en motsats som 
verdsetter kreativitet og lek. 

Hverdagslige framtidsfabuleringer fremstår som Kristin Tårnes sterkeste og 
mest gjennomarbeidede verk i utstillingen og kan ses som en finurlig fortelling 
om hvordan vi tilpasser oss, og lever med utviklingen rundt oss i dag. 

Lekende elementer
Kristin Tårnes sin 27 minutter lange film om Muségata 2 og historien til 
bygget, hvor Tromsø kunstforening har holdt til siden 1980-tallet, beskues 
mens jeg sitter og svaier i en av bildekk-huskene som henger fra taket. 
Filmen med den beskrivende tittelen Muségata 2, 9 september 2019 (2020), 
representerer en tid da Muségata 2, eller nærmere bestemt dets leietakere 
og brukere – som ikke bare er kunstforeningen, men også TKF-Loftet 

Atelierfelleskap, Kurant og Tromsø Folkekjøkken – stod midt i en prosess 
hvor det store spørsmålet var hvorvidt Tromsø kommune skulle selge bygget 
til Universitet i Tromsø eller ikke. Salget, som i 2020 ble avverget, kunne 
betydd kroken på døra for Tromsø kunstforening. I alle fall i den formen den 
eksisterer i dag. Det ville også fått store, trolig negative, følger for store deler 
av kunstscenen i Tromsø som samarbeider med kunstforeningen. 

I filmen får vi gjennom et flue-på-veggen-perspektiv, eller kanskje 
snarere spøkelset-i-korridorene-perspektiv, møte noen av dagens brukere 
og vi får et innblikk i byggets historiske karakterer. Jeg kommer inn i rommet 
når filmen viser en mann som løper rundt i trappene og roper på Idar og 
Eka, ekteparet som okkuperte bygget på 1960-tallet. Kunstnerparet Idar 
og Eka Ingebrigtsen gjorde bygget om til en viktig kulturarena i byen, og 
var delaktige i etableringen av Hålogaland Teaterselskap og Nordnorske 
Bildende Kunstnere. I filmen får vi overvære en samtale mellom Leif Magne 
Tangen og Dag Solhjell som er på besøk denne dagen. Solhjell var intendant 
i kunstforeningen på 1980-tallet og var den som satte i gang prosessen med 
å pusse opp og tilpasse utstillingsrommene til visning av samtidskunst. Vi 
følger dem ganske lenge før «spøkelset» tilsynelatende blir uinteressert og ▶

Kristin Tårnes film Muségata 2, 9 september 2019  
kan betraktes sittende i bildekk-husker. 

Hverdagslige framtidsfabuleringer, 2019, presenteres i 
utstillingen på en haug med byggematerialer.
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▶

▶

KRISTIN TÅRNES

forsvinner gjennom veggene og videre rundt omkring byggets  
interiør og eksteriør. 

Det er lett å forsvinne inn i historien som åpner nye dører til å forstå 
bygget, da særlig med tanke på dets betydning for det lokale kunst-  
og kulturmiljøet. Og ikke minst hvordan den kunstneriske aktiviteten 
i bygget er en viktig del av byggets identitet. Det føles likevel som om 
filmen mangler noe. Jeg savner Tårnes sin ofte lekende og underfundige 
humoristiske tilnærming. Fiksjonselementene er riktignok til stede også her, 
i form av flere tydelige iscenesettelser og i den litt vel presiserende scenen 
hvor en skikkelse i hvitt laken, et klassisk spøkelse, beveger seg nedover 
trappene. Filmen lykkes likevel ikke like godt med krysningene mellom 
dokumentar og fiksjon slik som Hverdagslige Framtidsfabuleringer gjør. 

Tradisjon og overtro
I likhet med de andre to filmprosjektene til Tårnes har også filmen (over)
tro (2016) den karakteristiske humoren og dokumentariske stilen til Tårnes. 
Med Tårnes stemme som voiceover, beveger kameraet seg over terreng og 
arkitektur i området rundt Ä’vv Skoltesamisk museum i Neiden. Det tok hele 
åtte år fra museet stod ferdig bygget i 2009, til det ble åpnet for publikum 
i 2017. Tårnes bruker byggeprosjektet som utgangspunkt for å fabulere 
rundt forholdet mellom overtro, sted og byggeprosesser. Hun forteller at 
det finnes teorier om at det skal ha vært krenkede ånder i landskapet som 

forsinket åpningsprosessen. Videre forteller hun også om byggingen av 
sykehuset i Kirkenes der ansatte fra statsbygg skal ha tilbrakt en natt på 
tomta for å spørre åndene om tillatelse til å bygge før de startet. 

Lure smil gjemmer seg i spørsmålene og kommentarene til Tårnes som 
blant annet lurer på hva som egentlig definerer en god natts søvn. Filmen 
som varer i knapt fire minutter er en effektiv invitasjon til å tenke rundt 
hvilken rolle tradisjon, mytologi og overtro har i offentlige byggeprosjekter. 
I hvilken grad tas det hensyn til tradisjon og overtro, og som Tårnes også 
spør i filmen, hva gjør man hvis man møter på flere motstridene tradisjoner 
knyttet til et sted? 

Helhetstenkning
Denne stadige søken inn og ut av historien, samtiden og fantasien 
som vi møter i Kristin Tårnes tre filmer åpner mange dører og vi får se 
hvordan sosiale liv, kunstnerisk utfoldelse og tradisjon er med på å skape 
et steds identitet. Sammen etterspør de tre filmene en helhetstenking 
i stedsutviklingen som i større grad involverer andre aspekter enn 
kapitalistiske. Utstillingen «Drømmeutredninger og rivefjell» presenterer 
dermed godt Kristin Tårnes kritiske skråblikk på samtiden, og en film-
produksjon der hennes særegne dokumentariske stil, gjerne lettere  
infiltrert med humoristiske elementer, danner et solid fundament  
i hennes kunstnerskap. 

Fra Tårnes film Muségata 2, 9 september 2019, på TKF-Loftet Atelierfellesskap.
Stillbilde © Kristin Tarnes
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Hensynet til hva som er essensielt har i 2020 blitt til fundamentale 
spørsmål. Ikke bare for myndighetene som må håndtere korona
pandemien, men også for oss vanlige folk som må finne nye måter  
å tenke på, og leve på i hverdagen.

Med all den usikkerhet som følger en global helsekrise har arbeid,  
mobilitet, kommunikasjon og all form for sosial samhandling blitt gjen - 
stand for spørsmål om hva som er nødvendig. Hva er nøkkelaktiviteter,  
og hva er essensielt for samfunnet, sett fra ulike perspektiver og kontekster. 
I en tid med informasjonsmetning og økende global usikkerhet, er dette 
kontekstavhengige spørsmål. Her er de subtile aspektene ved det å leve  
ofte like viktige å vurdere som de større endringene. 

Barents Spektakel 2021
I Barents Spektakel 2021 vil kunstnerne, kuratorene, våre samarbeids-
partnere og lokalbefolkningen på hver sin måte eksperimentere med 
nye og trygge måter å jobbe på under helt uvante omstendigheter 
og betingelser. De vil undersøke, stille spørsmål og prøve å avdekke 
hva som er det essensielle i livene våre, og hva alt dette kan bety for 
grensesamfunnene i nord. Hvordan kan kunst, poesi og lokalsamfunn 
bidra inn i disse disku sjonene? Kan vi tenke forbi det menneskelige 
perspektivet i møte med slike spørsmål? Hvilke større sammenhenger 
spiller inn, og hva kan oppstå når våre tidligere prioriteringer og 
verdiperspektiver gjennomgår en så radikal forandring? 

Fortsatt Grensekryssing
Akkurat som alle andre kunst og kulturvirksomheter må Pikene på broen 
prøve å tilpasse Barents Spektakel etter nye regler og restriksjoner. Vi 
må finne nye måter å gjennomføre neste års festival – til tross for alle 
utfordringene pandemien fører med seg. 

For første gang i festivalens historie kan vi ikke ønske våre nærmeste 
naboer på russisk side av grensen velkommen til Kirkenes reint fysisk. Som 
et svar på dette vil festivalens form i enda større grad bindes tett opp til 
tema. Alt må henge sammen dersom vi skal kunne opprettholde de viktige 
grenseoverskridende forbindelsene festivalen er så kjent for.

 Som en del av festivalens transformasjon av Kirkenes vil teaterregissør 
Evgeny Goman og lysdesigner Torbjørn Thrane Sandnes åpne opp for en 
aktiv og grensekryssende dialog som utvider tid og rom. For å skape en 
følelse av nærvær og kommunikasjon over grensen rundt om i hele byen. 
Kunstnerkollektivet Sever 7/North 7 fra St. Petersburg vender tilbake til 
Kirkenes med nye konseptuelle måter for hvordan vi kan lage festivalbar  
og andre sosiale møteplasser i denne rare tiden.

Det gode liv
Det kunstneriske forskningsprosjektet «det gode liv // The Sweetness of 
Living», starter under Barents Spektakel 2021 og vil deretter fortsette på 
ubestemt tid. Prosjektet skal utforske situasjoner hvor det «Det gode liv» 
forklares i en kontekstuell sammenheng med livet i de nordiske land  
og Nord-Vest Russland. 

Med henvisning til tekster og tanker fra Matt Hern, Am Johal og  
filosof Giorgio Agamben, vil et nyopprettet nettverk av kunstnerne i Norge, 
Sverige, Finland, Russland og Danmark, bidra til en gjennom tenkning av 
dette viktige kulturelle spørsmålet. Kunstnere som Kvae & Bark, Britt Hennie 
Halvorsen, og Matti Aikio ønsker å utforske holdninger til hva som er Det 
gode liv og hvordan det kan forme framtiden. Hvordan kan vi gjenopprette 
tiden vi har mistet, hvordan motstå kapitalismen og gjøre det mulig for oss 
å definere livet som noe utenfor arbeidslivet.

Flere kunstnere, prosjekter og bidragsytere til festivalen  
vil snart annonseres. Mer informasjon ▶ barentsspektakel.no.

Hva er essensielt her?

✎ Neal Cahoon  ▶  kurator, Pikene på broen

BARENTS SPEKTAKEL 2021  ◆  THE ESSENTIALS
KIRKENES  ◆  17.–21. FEBRUAR 2021

Sever 7, Antropshino, stillbilde fra film.
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Lenge ble kunsthåndverket oppfattet som en litt underlegen praksis  
i forhold til billedkunsten. Nå opplever den materialbaserte kunsten  
en økende interesse og anerkjennelse på kunstscenen – både nasjonalt 
og internasjonalt. 

Samtidig har kunsthåndverkere gradvis beveget seg fra produksjon av 
bruksgjenstander til å skape verk basert på mer konseptuelle metoder. 
Mange fordyper seg i en praktisk utforskning der materialer brukes på  
nye måter og i uventede kombinasjoner. 

Et tverrsnitt av regionens kunsthåndverk
I november og desember presenterer Galleri Nord-Norge i Harstad en stor 
utstilling med kunsthåndverk av kunstnere tilknyttet fagorganisasjonen 
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). 

I utstillingen NORD & NEVER deltar 37 kunsthåndverkere med nye  
eller eldre arbeider.

Blant annet deltar Mette Paalgard med objekter i forsølvet glass i  
serien Tempur (2020), smykkekunstner Philipp Spillmann med brosjer, 
Solveig Ovanger med Hemisfære VII (2020) av bearbeidet fiskeskinn og  
Silja Skoglund med sin installasjon av glass 8 årstider (2020).

Janne Henrikke Rasmussen, som er regionleder for NKNN og prosjekt-
leder for utstillingen, forteller at istedenfor å gjøre et juryert utvalg av 
kunstverk, ble samtlige 53 medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark 
invitert til å delta. 

– NORD & NEVER viser dermed hva som skjer i landsdelen. Ikke som et 
tidsbilde av samtiden, mer en presentasjon av hvem og hva det nordnorske 
kunsthåndverksfeltet består av, sier Rasmussen.

Samtidig som interessen for kunsthåndverk og materialbasert  
kunst vokser, har også billedkunstfeltet åpnet opp for å ta i bruk varierte 
materialer. Dermed er det i dag en mer glidende overgang mellom 
begrepene kunst og kunsthåndverk enn tidligere.

Kunsthåndverk er materialbaserte kunstobjekter med en klar historisk 
forankring i håndverkstradisjoner, materialkunnskap og teknikker. Hoved-
sakelig benyttes materialer som tekstil, keramikk, metall, glass, tre og lær. 
Men hva kjennetegner egentlig kunsthåndverket som profesjon?

– Våre medlemmer er fagutdannede. De fordyper seg i materialer og 
prosjekter på et profesjonelt nivå, ut over dette er variasjonen stor. Mens 
noen konsentrerer seg om objekter som er, eller ligner bruksgjenstander, 
jobber andre med større installasjoner eller utsmykninger. Mange av 
medlemmene i NKNN jobber i varierte format, ofte er det nødvendig  
for å kunne overleve i yrket, forteller Rasmussen.

Å forske i materialer
Rasmussen forklarer at kunsthåndverkerens praksis også i stor grad  
handler om forskning.

– I tillegg til å ta vare på og videreformidle kunnskap om teknikker 
og materialer, utvikler en kunsthåndverker egne metoder. Ved å prøve 
ut elementer og fremgangsmåter i nye sammenhenger, bidrar denne 

Fokus på kunst- 
håndverket fra nord

✎ Ina Gravem Johansen  ▶  kunsthåndverker og frilansskribent
 Janne Henrikke Rasmussen  ◆◆  Toril Bonsaksen

NORD & NEVER
GALLERI NORDNORGE, HARSTAD  ◆  7. NOVEMBER 2020–10. JANUAR 2021

Inger-Anne Nyaas, Melkeblom, 2020, teppe i melkekartong og eco-farget papir.
Foto: Janne Henrikke Rasmussen
↙
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individuelle kunstneriske utforskningen til å utvikle og utvide forståelsen  
av hva kunsthåndverk kan være.

Rasmussen forteller videre at for NKNN er det viktig å jobbe med  
å skape møteplasser, fellesskap, utstillinger og prosjekter for sine med-
lemmer. Samtidig er organisasjonens mål å formidle kunsthåndverket  
til publikum. 

– Vi ønsker å la befolkningen få større kjennskap til hvem og hva  
som rører seg i feltet. Et arbeid som er ekstra utfordrende i en region  
med spredt bebyggelse og få store visningssteder for samtidskunst.  
Men de spesielle forholdene i nord har også bidratt til en nærhet  
mellom utøver og publikum.

– Mange av våre medlemmer jobber selvstendig i egne verksteder 
der publikum kan kjøpe verk, men også se hvordan kunsthåndverkeren 
arbeider. For eksempel det at glass blåses og formes foran kunden. 

Selv om NORD & NEVER ikke er en kuratert utstilling, mener Rasmussen 
likevel å se noen tendenser i forhold til hva som rører seg tematisk innen 
det nordnorske Kunsthåndverket:

– Jeg vil være forsiktig med å kategorisere konseptene for bastant, 
vi ser en stor bredde av uttrykk. Samtidig formidler flere verk politiske 
kommentarer rundt forbruk, kjønnsroller og miljø.

Tekstilkunstner IngerAnne Nyaas i fokus
I NORD & NEVER har verk av Inger-Anne Nyaas (født 1960) blitt viet et 
spesielt fokus. Tekstilkunstneren som bor og arbeider i Kabelvåg, driver 

galleri Lille Kabelvåg sammen med ektemann og kunstner Thor Erdahl. 
Nyaas, som ble utdannet ved kunstskolen i Kabelvåg og Statens Høgskole 
for Kunsthåndverk og Design i Bergen, viser flere arbeider i hovedsalen på 
Galleri Nord-Norge. 

Inger-Anne Nyaas fordyper seg i gjenbruksmaterialer, og Rasmussen 
forteller at Nyaas ofte bearbeider søppel inn i tekstile referanser. For eks-
empel bobleplast i billedvev, stoff farget av kjøkkenavfall som løkskall, 
eller melkekartonger som er vrengt og formet til et kubisk draperi. Tyde-
lige former og et innbydende taktilt og transparent univers. Gjennom å 
bearbeide materialer på uventede måter representerer kunstneren en 
tydelig stemme rundt miljøutfordringen. 

– Inger-Anne Nyaas har en lang og solid kunstnerkarriere bak 
seg. Hun har også vært en sentral figur og mentor innen landsdelens 
kunstnerorganisasjoner, og en ydmyk person som fortjener å nå bredere  
ut med sitt arbeid, sier Rasmussen. 

Satser på å holde åpent
NORD & NEVER åpner samtidig som Covid-19 pandemien krever stadig  
nye restriksjoner på den nasjonale kunstscenen. Blant annet i Oslo, Bergen 
og i Rana har gallerier, kunstforeninger, kunstinstitusjoner og museer 
måtte stenge dørene for sine utstillinger. Men Janne Henrikke Rasmussen 
forventer at utstillingen i Galleri Nord-Norge vil være åpen gjennom hele 
utstillingsperioden, på grunn av galleriets romslige løsning, der det skal  
være mulig å holde god avstand mellom besøkende.

↖
Utstillingen NORD & NEVER presenterer ulike kunstner-
skap samt varierte materialer og teknikker.
Foto: Janne Henrikke Rasmussen

↑
Hovedrommet på Galleri Nord-Norge vier særlig fokus til tekstil kunstner Inger-Anne 
Nyaas. (fra venstre) Stola, Sammen, Og hekken vokste kjempehøy og Ganymede.
Foto: Janne Henrikke Rasmussen
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Nordnorsk  
Kunstmuseum til Bodø
Nordland fylkeskommune er i formell dialog med Nordnorsk 
Kunstmuseum og Kulturdepartementet om å etablere en avdeling av 
Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø. Fylkesråd for kultur, klima og miljø 
Kirsti Saxi uttaler at det er et stort behov for et en kunstinstitusjon i 
Nordland som kan ha både museumsfaglig kompetanse og produksjon, 
formidlings- og forvaltningskompetanse på kunstfeltet.

Nordland har behov for å ta mer aktiv del i den offentlige delen  
av infrastrukturen på kunstfeltet.

Samtidig er det ønskelig å ivareta museale funksjoner som 
konservering og ivaretakelse av diverse offentlige og private 
kunstsamlinger som eksisterer i Nordland; Adelsteen Normann-
stiftelsens samling, Bodø kunstforenings kunstsamling, Nordland 
fylkeskommunes egen omfattende kunstsamling som inkluderer 
Skulpturlandskap Nordland.

Åpningen av det nye  
Nasjonalmuseet utsatt til 2022
På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet er det nå meldt at det  
nye Nasjonalmuseet ikke åpner før i 2022. Nasjonalmuseet bygges på 
Vestbanen i Oslo og effekten av koronapandemien gjør det vanskelig  
å få spesialister og håndverkere fra utlandet, kombinert med forsinkelser 
i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs 
ferdig stillelse tar lengre tid enn planlagt. Nasjonalmuseet skulle etter 
planen åpne museet våren 2021. Åpningen må derfor utsettes til 2022. 
Det nye Nasjonalmuseet skal med 55 000 kvadratmeter bli Nordens 
største kunstmuseum. Nesten 6000 objekter skal stilles ut i den faste 
samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet. I åpningsutstillingen Jeg 
kaller det kunst deltar kunstnere som Joar Nango, Aage Gaup, Aleksander 
Johan Andreassen, Edvine Larssen, Silje Figenschou Thoresen, Maija Liisa 
Björklund, Kristin Tårnes, Ingeborg Annie Lindahl, Elina Waage Mikalsen, 
Wenche Nilsen og Oddleif Bang med flere.

Utlyser stipender  
til «hjemmeresidens»
Kunstnere – og kulturskapere er nå sterkt rammet av koronakrisen. 
Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge lyser nå ut stipendier til 
kortreiste residensopphold. Inntil 35 frie og profesjonelle skapere av 
kunst og kultur med virke i nord kan få stipend på 60 000 kroner til 
residensopphold i nordnorske hjem, kontor eller verksted. Stipendene  
kan brukes til å utvikle nye eller eksisterende prosjekt, utforske sin  
egen praksis eller potensielle samarbeid med andre. Ordningen er  
åpen for skapere av alle typer kunst og kultur, som visuell kunst, musikk, 
scenekunst, film og litteratur. Samfunnsløftet inviterer også kunst - 
kritikere med virke i Nord-Norge til å søke i ordningen.

Søkefrist ▶ 15. januar 2021 
Les mer ▶ sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter

NOTISER

Make The North Great Again!
NORDTING ønsker å minne oss alle om at verden ser annerledes ut  
sett fra Nord. Frem til april 2021 skal Amund Sjølie Sveen sin lysinstallasjon 
Make The North Great Again! lyse opp Svalbard gjennom polarnatta. Sjølie 
Sveen er leder av kunstprosjektet NORDTING som fremmer stemmer fra 
nord om nord. Installasjonen på Svalbard er realisert i samarbeid med 
Nordnorsk Kunstmuseum og fremmer spørsmål om Arktis, maktbalanse, 
suverenitet og ressursutnyttelse. Utsagnet gir assosiasjoner både til 
politikkens maktspråk, den kommersielle turistvirksomheten som Sval-
bard i stor grad lever av, og Nord som periferi. I 2020 er det nøyaktig  
100 år siden Svalbardtraktaten, som gir Norge suverenitet over Svalbard, 
ble undertegnet i Paris.

Ny daglig leder  
til Artica Svalbard
Charlotte Hetherington er ansatt som ny daglig leder i Artica 
Svalbard. Hun overtar stillingen etter Eli Skatvedt som sluttet i mai i 
år. Hetherington kommer fra stillingen som Artist Liaison ved Thomas 
Dane Gallery i London, og har en master i Museum & Gallery studies ved 
Newcastle University.

Av 78 søkere til stillingen er det Charlotte Hetherington som ble valgt 
av styret, som uttaler at hun ble valgt for sin lange erfaring på kunst- og 
kulturfeltet. I tillegg har hun et stort nettverk, samt visjoner for Artica 
Svalbard som styret mener kan å løfte Artica Svalbard inn i framtida  
og utvikle Articas kunstnerresidens.

Kunstnerhuset selges

Denne høsten har engasjementet vært stor rundt Sortland kommunes 
forslag til å selge huset som tidligere har blitt benyttet av blant annet 
Sortland kunstforening og vært arena for mange kunstutstillinger. I 
september utarbeidet en gruppe kunstnere, musikere og kulturaktører 
i Sortland et forslag for en prosjektplan Kunstnerhuset 2.0. I denne 
planen er målet å utvikle Kunstnerhuset som arena for kunst- og 
kulturformidling. Et sted med arbeidsplasser og fellesverksted for 
kunstnere og kulturarbeidere som kan styrke kunstmiljøet og stimulerer 
til fellesprosjekter i Vesterålen.

Men i november, etter at Kulturfabrikken takket nei til å ta 
over driften av Kunstnerhuset, vedtok Sortland kommune å selge 
Kunstnerhuset. Kommunen ønsker fremdeles at Kunstnerhuset skal være 
en kulturarena i byen med en klausul som sier at huset ikke skal drives 
kommersielt, og skal fortsatt brukes til kunst og kulturformål. De siste 
ukene har det dermed kommet på banen en ny interessegruppe som 
ønsker å kjøpe Kunstnerhuset. Gruppen har dannet et ideelt aksjeselskap 
og inviterer alle som ønsker det til å kjøpe aksjer og bli medeier før året 
er omme. På nyåret vil kjøper(e) vurderes av kommunen.
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pikene.no/barents-spektakel

 @pikenepaabroen

Fagseminar 23.–24. april 2021
Vi planlegger et fagseminar i 2021 med tema kunst og økologisk  
øko nomi. I seminaret løfter vi frem kunstneren i et økologisk øko- 
nomisk perspektiv, som viktige medvirkere i dagens samfunnsutvikling.  

Seminaret vil ta for seg:
 ◆ Kunstnerisk praksis og engasjement i samfunnsbygging
 ◆ Kunstnerens kunnskap i samfunnsspørsmål og utvikling

Mer informasjon om fagprogrammet og påmelding kommer snart  
– følg med på sekunst.no! 

Vi følger koronasituasjonen nøye og forholder oss til enhver tid gjeldende 
nasjonale anbefalinger fra offentlige myndigheter. 

SE KUNST Arena – møteplass for foredrag, kurs, seminarer, 
samtaleplattform og nettverksbygging. 

SE KUNST I NORD-NORGE er et senter for det nordnorske visuelle 
kunst feltet og en samlende kraft gjennom nettverk og samarbeid. 
Seminarprogrammet for 2021 prioriterer fysiske møteplasser for fagmiljø. 
Etter et år der svært mye formidling og kunstopplevelser har foregått 
digitalt, vektlegger vi neste år å skape rom for fysisk tilstedeværelse.



Lysinstallasjonen til Amund Sjølie 
Sveen/Nordting skal i vinter lyse opp 

polarnatta på Svalbard. I anledning 
100 år siden Svalbardtraktaten gav 

Norge suverenitet over Svalbard.
Foto: Amund S. Sveen 
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