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AKTUELLE UTSTILLINGER

GLØD OG KUNST-SATSING
«Lenvik mangler en profesjonell utstillingsarena»,
skrev sist valgte leder i Midt Troms kunstforening,
Gunder Gabrielsen i lokalavisa Folkebladet før jul.
Det han sikter til er at det er mange år siden regionsentret Finnsnes kunne tilby publikum ei kvalitetsutstilling innen visuell kunst. Grunnen; foajeen i
kulturhuset i den ti år gamle byen fyller ikke kravene
til sikkerhet og plass som ei god utstilling fordrer.
Derfor ble det slutt på at vandreutstillinger som Nordnorsken og turnéer fra
SKINN hadde stoppested i Midt Troms.
Dermed har Midt Troms kunstforening de siste seks - sju årene ligget på is,
og en region med ti - elleve kommuner og 30 000 mennesker er uten et
sted å oppleve god grafikk, malerkunst, installasjoner og videokunst.
Slike hvite felt på Nord-Norge-kartet er det flere av.
Gabrielsens knytter likevel håp til et høringsutkast for Fylkesplan for Troms for
2010-2013. Der blir det pekt på behovet for profesjonelle utstillingsarenaer i
fylket og målsettinger i den sammenheng. Hans kommune, Lenvik, arbeider
med en kulturplan. I den håper Gabrielsen at kommunen omtaler sitt ansvar og tar ansvar – også for denne delen av kulturlivet.
I SKINN-årsmøtet i Kirkenes i fjor var det flere som uttrykte bekymring for stadig
vanskeligere kår for kunstforeningene. Smuler av offentlige midler blir trukket
fram som én grunn, men også det at ildsjeler brenner ut, her som i andre grener
av det frivillige kulturlivet.
Akkurat nå har SKINN to flotte utstillinger på veien. En egenproduksjon, og to fra
Nasjonalmuseet: Victor Lind, Contemporary memory (NM) som er i Vesterålen,
og Gierdu som vises i Hamarøy. Så kommer den nigerianske fotografen George
Osodi’s Oil Rich N&N (NM), om hverdagslivet der oljeproduksjonen foregår, i
Nigeria og Norge. De kunstforeningene og galleriene som tar imot utstillingene
gjør en viktig og flott jobb for sine regioner.
Når SKINN i år samles til årsmøte og seminar i Harstad i april blir det satt fokus
på det å beholde gløden, på hvordan man får motivasjon og inspirasjon i arbeid
med kunstformidling i små lokalsamfunn, i tettsteder, og i byer.
Det skjer hos 75-årsjubilanten Harstad kunstforening som samme året som den
ble kåret til Årets kunstforening, måtte redusere fra ei hel til ei halv stilling som
intendant.
Det er spennende, viktig og lærerikt å drive med kunstformidling. Utfordringen vi
står overfor er å gjøre dette mere kjent og attraktivt for flere. Gjennom temaet
på årsmøtet i Harstad tar SKINN dette på alvor, samtidig som vi vil være en
pådriver for den offentlig tilretteleggingen for oppgaven.
Forhåpentlig kan eksemplet Finnsnes og Midt Troms komme tilbake på turnelista for visuell kunst.

Contemporary memory, Victor Lind
27.02-07.03 Øknes kunstforening
20.03-04.04 Sortland kunstforening
10.04-18-04 Lødingen kunstforening
24.04-02.05 Harstad kunstforening
08.05-16.05 Andøy kunstforening
Gierdu
13.02-14.03
Hamarøy galleri
27.03-25.04 Narvik
kunstforening
08.05-06.06 Kunstforeningen ETS,
Breistrand,
Evenkjær
18.06-15.08 Tromsø Kunstforening
Grete Prytz Kittelsen
Emalje og Design
06.03-11.04 Salten Museum, Fauske
17.04-23.05 Museum Nord, Melbu
08.06-08.08 Rana kunstforening/Rana
museum
Den 64. Nordnorske Kunstutstilling
20.02-07.03
Narvik kunstforening
19.03-11.04
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
17.04-09.05 Harstad kunstforening
15.05-06.06 Gjenreisningsmuseet,
Hammerfest
12.06-27.06 Vadsø kunst
forening
Festivalutstilling 2010. Annika
Larsson PolArt 2010 Thomas Østbye,
Toril Johannessen, Marius Dahl,
Merete Røstad.
22.01-7.03 - Tromsø kunstforening
Trine Kampmann Jensen, maleri.
Anne Gundersen, foto.
13.02-07.03 - Bodø kunstforening

Laila Kolostyak, Det hvite Finnmark
og det urbane Paris, to parallelle
verdener.
Kortfilm, tegninger, malerier
06.03-27.03 - Alta kunstforening
Karl Gustav Gjertsen, grafikk
13.03-04.04 - Bodø kunstforening
Tegneutstilling (VanessaBaird, Mette
Hellenes og Finn Graff)
13.03-04.04 - Rana kunstforening
Terje Nicolaisen
19.3-02.05 - Tromsø Kunstforening
Ørjan Aas og Cathrine Dahl
19.03-02.05 - Tromsø Kunstforening
Hovig – en arktisk legende,
av Sarah Cameron Sørensen og Bent
Raanes
19.03-02.05 - Tromsø Kunstforening
Terje Nicolaisen
Ørjan Aas og Cathrine Dahl
19.03 – 2.05 - Tromsø kunstforening
Avgangsstudenter fra Kautokeino
og Jokkmokk, duodjilinje
02.04-21.05 Samisk kunstnersenter,
Karasjok
Havmannutstillingen
01.05- 05.06 Rana kunstforening
Gea – Se, medlemsutstilling
Samisk kunstnerforbund
04.06 - 04.08 Samisk kunstnersenter,
Karasjok
Astrid McGarigan, grafikk
10.04-02.05 - Bodø kunstforening
Aktiviteter fra Tromsø
Kunstakademi knyttet opp mot
avgangsutstillingen.
Se www.tromsokunstforening.no
14.05 – 06. 06- Tromsø kunstforening

Sistenytt/Manjimus oddasat.
Video kunst, Gjert Rognli, Liselotte
Wajstedt, Ellen Astri Lundby, nye
medlemmer i SDS.
19.02-24.03 Samisk kunstnersenter,
Karasjok

Odd Sivertsen, maleri
08.05-30.05 Bodø kunstforening

Kulturuka Sortland. Fotoutstilling
med Sortland fotoklubb
06.03.-14-03 Sortland kunstforening

Bjørg Jakhelln, Maleri/tegning
12.06-04.07 - Bodø kunstforening

Bachelor avgangsutstilling
Kunstakademiet i Tromsø
14.05-06.06 - Tromsø Kunstforening

Arild D. Moe - styremedlem
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LEDER

MILLIONBEVILGNING TIL

«EXPEDITION OF PRINTMAKERS»
NNKS fikk nylig den gledelige nyheten om at det polsknorske samarbeidsprosjektet «Expedition of Printmakers» er bevilget hele 1,4 millioner kroner.
Torill Østby Haaland, Utstillingsleder, Nordnorsk kunstnersenter

Fredag fikk NNKS nyheten om at grafikkprosjektet «Expedition of Printmakers»
er bevilget 1,4 millioner i støtte fra Kulturutvekslingsfondet med Polen. Fondet ble
etablert i 2008, forvaltes av det polske kulturdepartementet og finansieres i hovedsak av norske EØS-midler. Målet er å styrke dialogen og det kulturelle samarbeidet
mellom Polen og Norge.
Prosjektet «Expedition of printmakers» er et samarbeid mellom Nordnorsk kunstnersenter og grafikkavdelingen ved kunstakademiet Jan Matejko i Krakow. Styremedlem
i NNKS, Elisabeth Alsos Strand, har tidligere studert ved akademiet i Krakow og er
kunstnerisk koordinator sammen med Marta Bozyk. I tillegg skal seks kunstnere fra
Norge og seks fra Polen delta.
Prosjektet vil bestå av en reise med hurtigruta fra Bodø til Tromsø via Lofoten samt
et arbeidsopphold og studietur til Krakow og omegn høsten 2010. Reisen og arbeidet
skal resultere i grafikkutstillingen «Nye trykk», som vil vises samtidig i Svolvær og
Krakow sommeren 2011.
Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å løfte frem håndverket i grafikkteknikker
som etsning, tresnitt, litografi og silketrykk. Å reise med hurtigruta for å la seg inspirere av nordnorsk natur har en lang tradisjon for kunstnere i Norge. På sin side kan
akademiet i Krakow tilby 5 grafikkverksteder med lange tradisjoner i en gammel by
fylt med kunst og arkitektur.

Fra Norge deltar Alsos Strand sammen med erfarne grafikere som Are Andreassen, Thor Erdahl og Hanne Grete Einarsen. Noen av deltakerne er mer kjent for å
jobbe innen andre medier: Grethe Irene Einarsen (fotograf), Grethe Winther Svendsen
(keramiker) og Linn Kalseth (Glasskunstner). Den mangfoldige sammensetningen av
deltagere skal være med å åpne for utforskning og nytenkning rundt de tradisjonelle
grafiske teknikkene.

VELKOMMEN TIL
FAGSEMINAR!
I HARSTAD FREDAG 16.– SØNDAG 18. APRIL 2010
Temaet i år er - Hvordan holde glød - inspirasjon og
motivasjon i arbeid med kunstformidling.
I anledning Harstad kunstforenings 75-års jubileum holder vi årsmøtet i Harstad og er
med og feirer jubilanten. Årets seminar har fokus på motivasjon og inspirasjon i arbeid
med kunstformidling i landsdelen. Hvordan kan vi sammen skape en felles plattform for
hvordan vi tenker og utøver kunstformidling. Seminarets foredragsholdere vil ta for seg
områdene innenfor kommunikasjon, -internt, og eksternt. Vi håper vårt arrangement
vil være av interesse og ønsker hjertelig velkommen til en spennende og lærerik helg i
Harstad. Påmeldingsfrist 5. mars.
Mere informasjon og påmeldingsskjema finner du på www.skinn.org

Foredragsholdere

Mona Fure

Jan-Roger Eriksen,

Ragnhild Dalheim

Fure Consulting

daglig leder i

Eriksen, festivalleder for

Chili Harstad as.

Riddu Riddu.
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Espen Tollefsen , Storm, 23x150, Foto

KUNSTKRITIKK

NORDNORSKEN 2010
«Nordnorsken» er en kunstutstilling som gjerne vil
ha posisjonen som landsdelens viktigste årlige mønstring av samtidskunst fra landsdelen. Men med en
grumsete målsetning og konservativ utstillingsform
er det aktuelt å spørre seg om årets utstilling klarer å
presentere det som skjer i det nordnorske kunstlivet
akkurat nå!
Anmeldt av Amalie Marie Selvik

Det er synd å se at de fire forsøksårene, med kuratorgrupper og tematiske rammer,
ikke førte til noen strategiendringer av «Nordnorsken». Den 64. Nordnorske Kunstutstilling (DNNK), som åpnet 16. januar på Bodø Kunstforening, viser at mønstringen
igjen er vendt tilbake til sin gamle form. Årets kunstnerstyrte jury, bestående av Gisle
Harr, Viggo Pedersen, Gitte Magnus og Eva Bakkeslett, har satt sammen en utstilling med et ønske om å formidle regional kunstnerisk bredde, variasjon og aktuelle
kunstneriske trender. Trettitre kunstnerne deltar av en søkemasse på 152 kunstnere
og 377 arbeider. Førti kunstverk er sirlig presentert på hvite vegger og på hvite sokler,
og de fleste materialer, teknikker og medier er representert. Helhetsinntrykket av
utstillingen er intetsigende og kjedelig. Men det er interessante verk innimellom og
enkelte er aktuelle å trekke frem her.

Prisverdig fotografi
Tildelingen av årets jurypris gikk til Ulla Schildt (f. 1971) for sitt fotografi Lion Cage,
som også var utstilt på Høstutstillingen 2009. I det nesten to meter avlange fotografiet ser vi noen mennesker sitte på en brun buet trebenk i et interiør i en
zoologisk hage omgitt av bur med løver. Bildet i matte kjølige blå/grå farger viser
en distansert gjengivelse av institusjonalisering av dyreliv i sterile omgivelser. Løven
bak gitret ligger uengasjert, og understreker vårt forhold som aktiv besøkende for å
se dyr i bur. Stilisert arkitektur, fargeflater og den brune benken er enkelte detaljer i
Schildts komposisjon som skaper flere intelligente referanser til maleri Nighthawks
av den amerikanske maleren Edward Hopper fra 1942. Et bildet viser et godt opplyst
kafélokale med noen få mennesker samlet rundt en serveringsdisk. Hoppers interesse for elektriske opplyste lokaler og mennesker i hverdagen, kikkermentalitet og
ensomhet reflekteres også i Schilds fotografi.
Frank Ludvigsens (f. 1962) Brattbakken borettslag, Tromsø 2009 er et morsomt bilde
som viser 20 identiske doble inngangspartier fra samme blokk montert side ved
side. Fotografert på en objektiv og systematisk måte fra samme kameravinkel, fremtrer bildet på avstand med et tilsynelatende repeterende mønster av røde, blå og
oransje fargede firkanter. En nærmere granskning inviterer betrakter til å oppdage
forbausende mye informasjon. To og to inngangspartier viser individualitet og unike
forskjeller om personlighetene til eierne. En inngang er overgrodd av ugress, mens
en motorsykkel er stilt utenfor naboens pertentlig brosteinbelagte inngang. Verket
gir en saklig fremstilling av en vanlig boligblokk som er bygget uten en tanke på
estetikk, men gis en menneskelig dimensjon.
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Geir Backe Altern, Uten tittel, Video

Fragmentert
Forbausende mange verk i utstillingen er basert på en eller annen form for
collageteknikk.
I panoramafotografiet til Espen Tollefsen (f. 1963) viser et hvitskummet hav i opprør
med mørke bratte fjellsider og en gråblå himmel. Motivet i Storm er satt sammen av
ulike utsnitt av samme kystlinje. Enkelte biter av himmel, hav eller fjell trekker til seg
oppmerksomhet, som egne motiver inne i fotografiet. Dette bidrar til å gi fotografiet en spennende komposisjon. Å fange et nordnorsk naturlandskap uten å havne
innenfor naturromantiske klisjeer er en utfordring. Ved å redusere himmelrommet
og kutte vekk fjelltoppene motvirker Tollefsen en slik lesning. Godt hjulpet av en klar
horisontlinje balanseres det hårfint mellom lappeteppestruktur og et helhetlig motiv
av natur i stadig endring. Rina Lindgrens to collager er derimot klippet og limt på den
mer tradisjonelle måten. I Buildings and things might look like one II møtes gamle
platespillere og urban europeisk monumentalarkitektur, en norsk byggeskikk av blå
trehus og røde låver. Det er vanskelig å skille det ene bygget fra det andre. Den sammensmeltede glossy urbane kjernen retter oppmerksomhet mot vår globale tidsalder, der grenser og kulturelle forskjeller i større grad flyter over i hverandre. Collage
er en kreativ teknikk med et ubegrenset potensial til å bryte ned, eller mikse rundt
på, etablerte konstellasjoner for å produsere nye betydninger. Maja Nilsen (f. 1978)
har også klippet og limt seg frem til komposisjoner i de fem bildene som går under
fellestittelen The new order of collage. Hennes collager er blant annet basert på egne
blyanttegninger montert sammen på sorte ensfargede bakgrunner. Bilder med gåtefulle kombinasjoner som ligner drømmer der fragmenter av ulike hendelser skaper
en underfundig verden, der blant annet et skip balanserer på fargefylte påler.

Lukten av miljøpolitikk
I kunsten generelt er interessen for collage og tegnekunsten økende. Utstillingen
demonstrerer en spesiell interesse for dette i kunsten til studentene ved Kunstakad-

emiet i Trondheim. Tegneferdighetene til Håvard Stamnes (f. 1980) kommer tydelig
frem i hans to etsninger. I Creature creation kommenteres vårt forbrukssamfunn med
et enormt konsum av teknologiske trender og av visuell kultur. En lastebil dumper
lass på lass med TV’er som danner en haug på bakken der både rotter og mennesker
opplever verden gjennom bilderuten. Høgspentledninger flyr i løse luften uten kontakt ut i samfunnet, foruten en enslig falleferdig campingvogn som i hvert fall har
strøm til sine TV’er.

Rina C. Lindgren, Buildings and things might look like one I, collage 43,5x62,5

Mathilda Carlid, Ingrid Forland og Nicolas Woche

I utstillingens eneste installasjon setter Remi Aleksander Hoven (f. 1980) faren for
oljesøl langs norskekysten i perspektiv. En kulturhistorisk strand i Mølen utenfor Larvik
ble rammet av det massive oljesølet fra ”Full City” – forliset i fjor. Kalkulert mulighet
bringer med seg en eim av råolje fra de oljetilsølte steinene som er stablet på den
hvite platen på gulvet. To avfotograferte turistplakater henger på veggen og formaner strengt, på både engelsk og norsk, om forbudet mot å forsøple, ødelegge steinrøyser eller å flytte på stein i dette vernede området. Men i Kalkulert mulighet setter
kunstneren budskapet på spissen, for det er ironisk nok ikke turisters vandalisme,
men muligens norsk politikk, som utgjør den største trusselen.

Utdatert potensial

Det er spennende å se de mange unge kunstnerne fra Kunstakademiet i Trondheim
og Tromsø deltar i utstillingen med så ulike kunstneriske medier. Fra Kunstakademiet
i Tromsø deltar Ludvigsen med sitt tidligere nevnte verk med fotografier, Geir Backe
Altern bidrar med video og flere studenter er representert gjennom publikasjonen
Trusö. Alterns (f. 1978) stillferdige video, uten tittel, viser tre korte sekvenser der
en mann urørlig sitter naken og sammenkrøpet ute i et steinbrudd. En uromantisk
skildring av et kontrastfylt møte mellom naken kropp og røff stein. Ulike grader
av sårbarhet oppstår hos mannen i forhold til naturelementene når omgivelsene
veksler mellom sand, stein og kampesteiner. Et levende tablå i film som minner om
videokunsten til den kjente norske kunstneren AK Dolven.
Den fjerde utgaven av fanzinen Trusö er stilt ut i flere eksemplarer på en hvit sokkel.
Håndlaget av Mathilda Carlid, Ingrid Forland og Nicolas Woche i A5 format inneholder
den diverse bidrag fra en rekke av deres medstudenter. Heftets tykke sider er proppfulle av silketrykkede kuriøse kunstreferanser til egen eller andres kunst. Tekster, tegninger, fotografier, illustrasjoner i tilegg til strikkegrafitti og et par plakater. Medfølgende cd inneholder fantastisk upublisert elektropopmusikk av artisten Sjur Nyvold.

Utstillingen klarer å fange opp noe hva det vesentlige som skjer i kunstlivet i
nord. Etter at landsdelen fikk sitt eget Kunstakademi i Tromsø i 2007 har et ungt
kunstnermiljø blomstret opp og blitt et energisk tillegg til kunstmiljøet i nord.
Det er gledelig å se at årets utstilling har gitt plass til flere av dem som søker. Men
allikevel fremstår årets ”Nordnorsken” for meg å være i fullstendig utakt med tiden
og har mistet retningssans. Hvordan kan landsdelsutstillingen representere dagens
kunstneriske aktivitet i regionen når flere av kunstnere bor, utøver og stiller til daglig
ut sin kunst i andre deler av landet? Hvordan kan ”Nordnorsken” formidles til en bred
nordnorsk befolkning når den i år, som i fjor, ikke tar turen innom landsdelens største
by, Tromsø? Er det en ide å ikke lenger la DNNK være tilknyttet én kunstforening?
Skal den være en arena for å vise frem ny spennende kunst? Hvilken betydning har
«Nordnorsken» for kunstnerne i landsdelen?
Det er på tide å bestemme seg for en klarere profil og å diskutere endringer av
utstillingens nåværende form. Gjennom å fornye seg har den som landsdelsutstilling mange muligheter til å få en populær og viktig posisjon som en formidler av
samtidskunst i nord!
«Nordnorsken» 64. Nordnorske Kunstutstilling 2010 skal vises flere steder i løpet av
2010: Bodø Kunstforening 16.01-07.02 – Narvik Kunstforening 20.02-07.03 – Nordnorske Kunstnersenter 10.03-11.04 – Harstad Kunstforening 17.04-09.05 – Gjenreisningsmuseet i Hammerfest 15.05-06.06 – Vadsø Kunstforening 12.06-27.06 –
Vega 10.07-31.07 – Saltdal Kunstforening 20.08-05.09 – Alstahaug Kunstforening
17.09-03.10 – Rana Kunstforening 09.10-31.10 – Mosjøen Kunstforening 06.11-28.11.
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Per Spilling (1898 - 1942) overrettsakfører og motstandsmann,
og foreningens første formann.
Anonnsen som sto i Harstad
Tidende 15. april 1935.
Fra åpningen av kunstforeningens «festspillutstilling» i 2009 i

JUBILEUM

75 ÅR I HARSTAD KUNSTFORENING
Våren 1935 sto en annonse i Harstad Tidende. Interesserte ble inviterte til å være med og stifte Harstad
Kunstforening. Initiativtakeren var den unge overrettsakføreren Per Spilling.
Av Sigurd Stenersen

En sur stemme spurte da gjennom avisen om det nå skulle etableres en gruppe
smaksdommere som skulle fortelle folk flest hva som var kunst. Samme året kom to
mønstringer, med Harstadkunstnerne Ragnhild Kaarbø og Jardar Lunde.
Livet gikk videre i Harstad, men det meste stanset opp da tyskerne invaderte landet.
Foreningslivet gikk «under jorda», og hver hadde nok med sitt. I 1942 ble Spilling
arrestert, fikk dødsdom og henrettet for spionasje mot besettelsesmakta.
Da krigen var over kom lokalsamfunnet etter hvert til hektene igjen. Utstillinger
kom og gikk, gjerne i samarbeid med det lokale folkeakademiet. Viktig var de årlige
nordnorske kunstutstillingene, men nå og da kom også enkeltkunstnere på banen.
Foreningen i Harstad døde, ifølge legendene etter forliset av hurtigruta d/s Nordstjernen i Raftsundet i 1954. Ombord var en liten maleriutstilling som HKF hadde
ansvar for. Det fortelles at bakermester Johnsen i langsommelige tider etterpå tørket
lerreter på sine høyst private klessnorer.
I 1964 ble storkommunen Harstad etablert. Tre kommuner ble slått sammen, og en
sideeffekt var at det ble tilsatt biblioteksjef i full stilling. Torny Nicolaisen var en ung
kvinne med vyer, som begynte å skaffe til veie kunstlitteratur og samarbeidet med
folkeakademiet. Hun kjøpte inn grafikk til utlån, og engasjerte Harstad bibliotek til
utstillingsaktiviteter.
Nå var det flaks at biblioteket hadde havnet i et ganske tomt og nybygd rådhus.
Der var det blant annet en gild kommunestyresal mm. En etter hvert kunstgal lektor
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Sigurd Stenersen ble bedt om å presentere stoff rundt den italienske renessansen
vinteren 1969, og dermed ble Harstad Kunstforening reetablert.
Samspillet med Biblioteket var livsviktig for foreninga. Det ble en merkelig symbiose mellom de to, og uten Harstad Biblioteks hjelp ville HKF aldri ha overlevd, også
etter at folkeboksamlinga flyttet til nybygde Harstad Kulturhus i 1992. HKF overtok
da lokaler vis a vis Kulturhuset, i ei brygge vegg i vegg med det som etterhvert ble
Høgskolen i Harstad. Beretningen om denne brygga er et lite eventyr i seg selv, men
det får utestå denne gang.
Utmerkede lokaler var det over to etg, men med «hovedinngang» gjennom et
utkraget bryggeloft i 3. høgda. Noen av oss vil aldri glemme Scott Thoes 5 m lange
fredsbru-prosjekt som med kranbil og muskelkraft skulle på plass gjennom loftet og
ned en kronglet trapp. Heldigvis var det marineøvelse i gang, og ti mann i serviceuniform og hvite hansker sto for bæringa. (Eskadresjefen hadde fått opplyst at TV
skulle gjøre opptak). Men øvelsen var over da vi skulle rigge ned Scott sin mønstring
som da fikk Statoils regionstyre til å stille mannsterke opp i en møte-pause!
Studentsamskipnaden trengte etterhvert større plass, og kommunen gav dem
brygga. HKF flyttet dermed til byens gamle posthus i Hans Egedes gate (Galleri 3).
Og ble der til 2002. Det var et mini-kulturhus med Musikkskolen i 2. og 3. etasje.
Altfor små og få rom, og rockefasciliteter i kjelleren. Bygget var velegnet for oss, om
enn lydfylt, - bygd som det var i stein på 1920-tallet.
Nå ville Kommunen bli kvitt det lokale samfunnshuset tegnet av Jan Inge Hovig
og som inneholdt bl a svømmehall, sal og en mengde rom + apotek og ulike forretninger. Ingen ville kjøpe til den pris som ble forlangt. Dessuten måtte og skulle
kultur/musikkskolen utvides.
Resultatet ble at man solgte Posthuset og ble tilbudt plass i det tidligere Samfunnshuset. Etter store ombygginger var Galleri NordNorge et faktum. Det ble et praktfullt
utstillingsted og hadde tilsynelatende arealer som passet til kunstforeningas behov.
(Det ble foreslått at en sats fra Händels ”Water-music” skulle spilles under åpninga,

NORDNORSK
KUNSTMUSEUM
25 ÅR!

Nordnorsk Kunstmuseum fyller i år 25 år. I jubileumsåret vil vi sette større fokus på samlingen. Dette innebærer en nymontering av den faste samlingen,
med åpning i mars. I tiden fremover vil samlingen
vises i alle de tre salene i annen etasje, med et mer
tematisk fokus på landsdelen.
Av Charis Gullickson, Museumsassistent Nordnorsk Kunstmuseum

foreningens nye, egne lokaler

men kommunen hadde ikke råd til åpning. De hadde kanskje allerede tatt seg vann
over hodet) Endringer ble presset igjennom og kommunens voksenopplæring flyttet
inn med kafeteria. HKF måtte derfor finne suppleringslokaler utenfor bygget.
Samspillet mellom frivillig innsats og offentlig medvirkning hadde i alle år fungert,
men kommunen ville ikke ta inn over seg at nye kommunale krav til driftsomfang og
nivå forutsatte langt større resssurser enn det som HKF kunne stille opp med. Dette
presset drev HKF mot konkurs. Heltids intendantstilling måtte reduseres til deltidsjobb mens arbeidet krevde dobling av personalet. I desember 2008 måtte foreninga
si opp driftsavtalen, og langt om lenge la så kommunen drifta av Galleri NordNorge
ut på anbud. Men ingen i kongeriket har kunnet gi positiv tilbakemelding med de
økonomiske premisser som er gitt. Der står saken i dag.
Harstad Kunstforening kan siden 1967 se tilbake på mer enn 450 utstillinger. Presentert av nesten alle nordnorske billedskapere, og en mengde kunstnere fra innog utland. I en årrekke var HKF også meget aktiv gjennom Festspillene i Nord Norge.
Man har kunnet både utfordre og oppfordre til møte med folkekunst, ulike tiders
uttrykk og bruk av de mest forskjelligartede medier. Å åpne for billedkunst har også
noe med frigjøring og folkeopplysning å gjøre. Å bidra til møteplass og opplevelsesarena lokalt har vært et privilegium og en glede. Reaksjonene har vært mangfoldige, fra kontant avvisning til aha-opplevelsens fryd.
Bare et øyeblikksbilde til slutt: En gang på 90-tallet ble det i Galleri3 vist malerier av
svært så abstrakt karakter. Jeg satt vakt, og inn kom en avgjort eldre dame. Hennes
tunge var fryktet. Bare klapringen av skohælene hennes fortalte kanskje litt om
reaksjonsmønstre. Stillheten var øredøvende.
Så tok hun peiling på den arme vakta, stilte seg opp og satte øynene i han.
Brilleglassene funklet. Jeg tenkte: Nå kommer det!
Og budskapet var fyndig: ”Dettan her like æ!!”
Kunstforeningene i landsdelen har vært bruspenn for kunstnerne her nord, også mot
markedet. En synligggjøring som langsomt setter spor politisk. Fellesskapet har jo
bruk for det kunstforeningene produserer, merkelig nok!

Dermed får samlingen en større og mer helhetlig presentasjon. Her vil vi også kunne
avsløre nye godbiter, gitt eller innkjøpt til museet. Nymonteringen av samlingen
vil vise maleri fra romantikken til idag. Blant høydepunktene her vil være François
Auguste Biard, Peder Balke, Knud Baade, Anna-Eva Bergman og noen overraskelser.
I museets tredje etasje innreder vi et nytt og spennende Atelier for barn og unge!
Det nye atelieret vil gi en etterlengt mulighet for å kunne tilby førskolebarn og
skoleklasser kunstneriske aktiviteter knyttet opp mot spesialutstillinger og samlingene. Barn og unge kan nå få en anledning til å skape noe selv med utgangspunkt
i den aktuelle utstillingen. Vi kan nå gi et helhetlig tilbud gjennom dialogbaserte
omvisninger og atelierbesøk som skaper inspirerende og engasjerende opplevelser
og som stimulerer til refleksjon omkring kunsten i museet. I enkelte tilfeller vil formidlingsavdelingen knytte til seg eksterne kunstnere, som kan lede atelier-tilbudet.
For å markere åpningen av atelieret vil vi vise en utstilling for barn med blant annet
Bjarne Holsts tre akrylmalerier Trollfuglen i Gwais Kuns by, (I, IV og VI), samt Theodor
Kittelsens Draugen. Dette vil være en utstilling som fokuserer på fabelskikkelser fra
både kjente og ukjente folkesagn. Barn og unge kan både la seg inspirere av utstillingen og kanskje få høre et eventyr eller to!
Videre åpner museet en informasjonsavdeling i tredje etasje, bestående av stasjonære PC-er som gjør kunnskap om samlingene og utstillingene mer umiddelbar
tilgjengelig for både skoleklasser og det almene publikum.
Per Barclay: Adolf Gun 8, 2008–09. Eier: Nordnorsk Kunstmuseum

Formidling gjennom frivillig innsats har her nord i hovedsak vært bærebjelken i et
kompakt fravær av offentlig aksling av ansvar. Et eksempel lokalt er Harstad Kunstforening.
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SLITARKJERRING OG BONDEGULL

NÅR MØKK BLIR TIL GULL
Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) deler årlig ut kroner 200 000 i støtte til kunstnerinitierte prosjekter
i Nord-Norge. Noe av formålet med tilskuddsordningen er å muliggjøre flere kunstprosjekter som
befinner seg utenfor det tradisjonelle gallerirommet.
Ett av de NNKS-støttede prosjektene som ble fullført
i 2009 kan oppleves i bygda Karlstad i Målselv kommune i Troms.
Av Torill Østby Haaland, Nordnorsk kunstnersenter

Hvis du en dag får det for deg at du skal vandre en tur ved Solvang i Karlstad, kan
et uventet syn møte deg. På vei oppover en sti vil du kunne skimte noe glitrende i
skogkanten. Er det selveste Soria Moria slott? spør du kanskje deg selv. Neida, det er
True Solvang Vevatnes stedsspesifikke verk Slitarkjerring og Bondegull.
Prosjektet ble gjennomført sommeren 2009. 25. mai startet arbeidet opp, og 26. juli
var det fullført. Da hadde 75 personer møtt opp til åpning av noe helt utenom det
vanlige: Et gammelt og slitt sommerfjøs hadde blitt forgyllet.
For 50 år siden hadde besteforeldrene til True Solvang Vevatne dyr på dette fjøset.

Siden da hadde det stått og forfalt inntil kunstneren så nye muligheter i det. Rent
praktisk besto den kunstneriske intervensjonen i å rydde rundt og inne i fjøset; deretter ble utsiden malt i gull. Opprinnelig var tanken å bruke bladgull, men på grunn
av de høye kostnadene dette ville ha medført, ble det brukt oljemaling beregnet til
malerier. 100 tuber med maling gikk med for å dekke de grove veggene.
Gullfargen representerer noe opphøyd. Tradisjonelt sett er den blitt brukt til å demonstrere kongelig makt eller rikdom. Gull har også konnotasjoner til ære; de gjeveste
prisene som gis for menneskelige bragder er i gull. I kunsten har den fra gammelt av
også symbolisert lys fra oven. Og det er ikke for ingenting at giftringer som oftest er
i gull; forestillingen om det evige i metallet understreker troskapsløftet.
Forgyllinga er med på å opphøye noe som har blitt sett ned på. Den er med på å gi
ære til noe som har blitt tatt for gitt. Bruk av sommerfjøs var særlig utbredt i NordNorge. Her foregikk det hardt fysisk arbeid som ble knyttet til kvinnenes domene;
dyra ble melket på gamlemåten, og møkka ble samlet inn for å brukes til gjødsel
hjemme på gården. Før man fikk tilgang på kunstgjødsel ble møkka sett på som
bondens gull, derav tittelen. Likevel står gullet i sterk kontrast til den historiske virkeligheten. Kontrasten kommer godt frem ved at interiøret i fjøset er satt i stand så likt
som mulig slik det opprinnelig var. Fjøsene var sparsomt innredet. Man hadde kun
det man trengte til sommerbruken. Ikke ble det kostet på maling på ytterveggene
heller, det sparte man til bygningene nede på gården. I dag står gjerne sommerfjøsene og forfaller, og en viktig del av kulturhistorien er dermed i ferd med å gå
tapt. Nå har Vevatne bevart ett av dem på en uventet måte. I stedet for å gjøre det
gamle bygget om til en død museumsgjenstand, har hun gitt det nytt liv.
Vevatne har også vært opptatt av det eventyrlige ved gullfargen. Den forgylte lille
hytta gir assosiasjoner til forheksede hus dekket av gull og edelsteiner der en trollkjerring kunne holdt til. På den måten syntetiserer prosjektet to aspekter ved norsk
tradisjon: Hardt gårdsarbeid og overtro.
Stedspesifikk kunst handler om å ta tak i det lokale for å skape noe som er uløselig
knyttet til det utvalgte stedet. Det handler om å spille videre på for eksempel historiske forhold, for å belyse det på en ny måte. I den stedsspesifikke kunsten ligger
det også kritikk av kunstinstitusjonen til grunn. Kunstneren drar kunsten ut av det
lukkede og tidvis ekskluderende gallerirommet, og får den ut i verden, der folk
faktisk lever og ferdes.
I Karlstad finnes ikke noen form for kunstgalleri, og dessuten svært lite kunst i det
offentlige rom. «Når alt samles i byene og bygdene fraflyttes, ønsker jeg å dra noe
tilbake til distriktene igjen», sa Vevatne til avisa Nye Troms. For de fleste av dem
som kom på åpningen, var dette den første vernissagen de noen gang hadde vært
på. Prosjektet ble møtt med både entusiasme og humor. I bygdebladet ble det
publisert et innlegg fra de lokale elgjegerne om at de hadde blitt inspirert til å søke
penger fra viltnemda i Målselv for å få lakkert elgpostene i gull.
Slitarkjerring og Bondegull er et verk som åpenbart ikke kunne ha vært vist i et
tradisjonelt visningsrom, men som er knyttet til ett sted, langt vekk fra noe kunstsentrum. Det tilfører stedet noe nytt samtidig som det ivaretar noe som allerede var
der på en spektakulær måte. Dette er ett av mange NNKS-støttede prosjekter som
flere forhåpentligvis vil oppsøke og oppleve i tiden fremover.
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KULTURUTVEKSLING I KABELVÅG

N.A.T.U.R.E.

NEW ART TOURS, UNDERGRADUATE RESEARCHERS EXPERIENCES

N.A.T.U.R.E. er et kulturprosjektet som har fått 1,7
mill kr til kulturutveksling av kunst- og filmstudenter,
kunstnere og kunst- og filmlærere fra Poznan og Kabelvåg i perioden 2010-2011.
Siri Kvitvik, Nordland kunst og filmfagskole

Nordland kunst- og filmfagskole har inngått en samarbeidsavtale med The Academy
of Fine Arts in Poznan, og det er bevilget 1,7 mill kroner fra Kulturutveksling NorgePolen Fondet, til prosjektet. Det skal gjennomføres seks multimedia workshops, hver
på tolv dager, hvor studenter, kunstnere og lærere jobber med samtidens film- og
kunstuttrykk som eksperimentell film (videokunst, animasjonsfilm, multimediaeksperimenter og /eller performance). På workshop vil det delta studenter fra hver
institusjon, samt lærere og kunstnere fra begge skoler. Den første workshopen finner
sted i Kabelvåg i februar, den neste i mars i Poznan. I tillegg skal det holdes «artists teachers meetings» med delegasjoner av lærere og kunstnere både til og fra Polen
og Lofoten. Det første kunstnermøtet finner sted i Kabelvåg i februar.
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Kulturutvekslingsprosjektet N.A.T.U.R.E vil presenteres på utstillinger og seminarer
under Lofoten International Art Festival i Lofoten (LIAF), MALTA International Theatre
Festival i Poznan, og på Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Det vil bli laget en
katalog fra hele prosjektet.
The Academy of Fine Arts in Poznan består av seks fakulteter, som både gir bachelorog masterutdanninger. Samarbeidet i dette prosjektet skal være med The Faculty of
Multimedia Communications på bachelornivå. Akademiet i Poznan har 1300 studenter og kunst- og filmfagskolen i Kabelvåg har 50. I Polen vil workshopene finne sted i
et gammelt slott som er en del av kunstakademiet i Poznan, og på Skoki. I Kabelvåg
vil man ta i bruk kunst- og filmfagskolens verneverdige og pittoreske lokaler Sorenskriveren og Fengselet, med overnatting i våre lokale «slott» som er innleide rorbuer.
Rektor Siri Kvitvik er norsk prosjektleder i N.A.T.U.R.E. Regissør dr. Art Piotr Cholodzinski vil være tilknyttet prosjektet som underviser i regi ved kunst- og filmfagskolen,
og studieleder Samir Zedan har ansvar for første workshop i eksperimentell film.

Orto De Doxia / 2010 / videostills / Dahl og Aas

SAMKLANG

Vårens utstilling med kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas i Tromsø Kunstforening er en prosess
med åpen slutt. Den er faktisk ikke helt ferdig før den er montert og klar for å vises til publikum på
åpningen den 19. mars.
Av Lita Ellingsen, Formidlingsleder Tromsø Kunstforening

Selv kaller de arbeidsmetoden sin en dialog som forgrener seg i et vekslende samspill. Utgangspunktet er skisser hvor de to kunstnerne tegner over hverandres tegninger, slik at motivet hele tiden endres. Noe går tapt under prosessen mens andre
ting følges og utdypes videre. Begge er prisgitt den andres valg. Underveis oppstår
figurer og scener som tar form og begynner å leve sitt eget liv. Etter hvert overtar
de mer innholdsmessige elementene i bildene, som overtro, okkultisme og forholdet
mellom mennesket og naturen.
Underveis i arbeidet hender det at de får lyst til å stoppe prosessen, og da tar de
fotografier som siden videreføres til grafiske trykk, objekter eller motivet får sin egen
feature i en video.
Cathrine Dahl er født i 1980 og Ørjan Aas er født i 1981. De møttes under studiene på
Kunstakademiet i Trondheim, hvor de begge ble uteksaminert i 2008. De fant tonen,
så å si, og har siden utviklet sitt samspill som duo.
Til duoutstillingen i Tromsø har de laget en serie på 6 tresnitt som viser portretter, eller byster, av figurer som er satt på pidestall. Portrettene er utstyrt med titler
som blant annet Shrimphead og Cancerblob. I motivene finner man fragmenter av
dyr, arkitektur og symboler, som gjennom transformasjon og abstraksjon oppstår i
ny kontekst. Man kan spore kunstnernes lagvise arbeidsmetode og hvordan denne
prosessen har skapt et helt nytt univers som gir oss muligheten til å betrakte verden
med nytt, friskt blikk.
Videoarbeidet Orto De Doxia er også produsert til utstillingen. Filmen består av
opptak fra naturen og animasjon som er redigert lagvis oppå hverandre slik at de
danner nye bilder. Et par øyne og en munn dukker opp i bildet og prøver å si noe
som ikke kan høres gjennom støyen av forvrengte stemmer og naturlyder. Tittelen
er også en forvrengning av ordet ”ortodoks”, som er omskrevet slik at det får nytt
meningsinnhold samtidig som det fortsatt har samme grunnstamme. Ordets opprin-

t.v.Shrimphead 2010 , t.h. Cancerblob 2010
tresnitt / 84 x 122 cm , foto: Dahl og Aas

nelige mening, ”tradisjon” er ikke borte, men har på samme måte som tresnittene
og filmbildene fått nye lag av mening som åpner vei for nye dimensjoner. På samme
måte som historieskrivingen endrer seg etter hvem som forteller den, både skjules
og fremheves forskjellige sider av samme sak, noe som gir rom for fantasi, forvirring,
mystikk og kaos.
Når dørene åpnes for utstillingen den 19. mars er verkene klare for å gjennomgå nok
en prosess – nemlig møtet med publikums fortolkning av Dahl og Aas’ forunderlige
verden.
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DET LEKENDE
ROMMET
Våre barn vokser opp i et miljø sterkt påvirket av teknologi
og ser dette som en naturlige del av hverdagen. Nye tekniske
utfordringer blitt møtt på linje med andre utfordringer i livet –
sosiale, politiske og filosofiske. I 2009 ble Frank Aakvik tildelt
støtte fra Norsk Kulturråds satsing «kulturløftet» til gjennomføringen av et prosjekt som vil gi barn en alternativ innfallsvinkel til moderne kunsthåndverk.
Kunstneren Frank Aakvik fikk mens han var under utdanning i England den unike mulighet til å bistå The Royal Cornwall Museum i markedsføringen av museet, med en
kampanje rettet mot barn og unge. Museet hadde innsett at den tradisjonelle måten
å formidle, ikke lenger strakk til blandt det yngre publikum. Prosjektet inviterte et
utvalg kunststudentet til å lage sin kunstnerisk tolkning av ett av museets mange
og fascinerende gjenstander. Prosjektet ble avsluttet med en utstilling over seks
måneder. Tilbakemeldingene var utelukket positive, både fra museet og publikum,
og arbeidet med å formidle kunst for barn og unge, gav mersmak for Aakvik.
Med installasjonen Det lekende rommet, håper kunstneren at moderne kunst og
–kunsthåndverk kan møte de teknologiske utfordringene på en underholdende og
lærerik måte. Frank Aakviks tidligere erfaring som programmerer og systemutvikler,
har påvirket hans personlige ønske om å tydeliggjøre den naturlige synergien mel-

galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

www.nnks.no

Aakvik benytter bildegjenkjenning og andre, digitale prosesser, i interaksjon mellom
kunst og menneske.

lom teknologi og kunst, så vel som uttryksformen i kunsten forøvrig.
”Det lekende rommet” er en interaktiv installasjon, som kombinerer bruk av
digitale medier og mekaniske skulpturer, hvor integrasjonen mellom det virtuelle
miljøet og de ”fysiske” kunstobjektene skjer via mikrokontrollere og andre elektroniske verktøy. Installasjonen inviterer tilskuere inn i et kjent, men virtuelt miljø
og oppfordrer til samhandling gjennom impulser via digitale projeksjoner. Tekniske
hjelpemidler i rommet registrerer tilbakemeldinger i form av bevegelse og lyd og
videreformidler denne informasjonen tilbake til systemet. Slik forenes installasjonen,
med publikum som tredje komponent. Aakvik har et ønske om at ”Det lekende rommet” skal invitere til lek og samhandling i omgivelser som kanskje alt for ofte blir
oppfattet som stive og formelle.
”Det lekende rommet” vil bl.a. bli vist under LTDs sommerutstilling i Bodø, ultimo
juni 2010. LTD er en gruppe av unge kunstnere og kunststudenter i Bodø.

Åpningstider Galleri/Kunstbutikk
Tirsdag, onsdag, fredag: 10-16
Torsdag: 10 - 19
Lørdag, søndag: 11-16
Mandag: Åpent etter avtale
Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

foto: Kjell Ove Storvik
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IKONISKE OBJEKTER
OG DØD NATUR
TIL DANMARK
Samarbeidet mellom billedkunstneren Steinar Christensen og Galleri
Bodøgaard vekker interesse og oppmerksomhet i Danmark. Det er Museet for Religiøs Kunst som som i perioden 13. mars til 19. mai skal vise
utstillingen Ikoniske objekter og død natur, hvor Steinar Christensens
sylskarpe fotokunst settes i dialog med ikoner fra samlingen på Galleri
Bodøgaard i Bodø.
Av Harald Bodøgaard

Utstillingen ble produsert til Nordland Musikkfestuke i 2009, og har fått strålende kritikker i både
rikspresse og fagtidsskrifter.
Direktør for Museet for Religiøs Kunst i Danmark, Gerd Rathje markedsfører utstillingen
under den nye tittelen Det Guddommelige Billede og skriver: Russiske ikoner udfordres af
den norske kunstner Steinar Christensens farverige fotografier. Udstillingen viser et udsnit af
Bodøgaardssamlingens mangeårige indsamlede skatte. Troen på de russiske ikoners iboende
guddommelighed har haft stor betydning for deres udformning og tiltrækningskraft. Når vi i
udstillinger spiller ikonerne op mod samtidig fotokunst opstår en interessant dialog om
fotografiets autencitet og kunstens mulighed for at nå det guddommelige.
For Christensen og Galleri Bodøgaard er dette en stor ære og begivenhet, som viser at
utstillingsproduksjoner i Nord-Norge også kan ha aktualitet utenfor landets grenser. Steinar
Christensen og Harald Bodøgaard vil være til stede under åpningen i mars.
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EN UNIK OG
SPESIELL KUNSTOPPLEVELSE
Rett etter jul i år fikk Rana Kunstforening besøk av SKINNs
vandereutstilling GIERDU Bevegelse i samisk kunstverden/sirdimat sámi duodje-ja dáiddamáilmmis.
Av Mona Iglum, Rana kunstforening

REKORDMANGE
FILMER FRA
KABELVÅG TIL TIFF
Hele 9 filmer fra Nordland kunst- og filmfagskole var
med på Tromsø Internasjonale Filmfestival 2010.

Utstillingen er produsert i samarbeid med, og inneholder kunstverk fra RDMDe Samiske Samlinger, representert av 23 kunstnere. Leder i Rana kunstforening,
Mona Iglum ønsket velkommen til utstillingen med spørsmål om vi i Norge ofte
velger å ikke vise samisk kunst i redsel for å virke provinsiell i internasjonal sammenheng.
Åarjelhsaemien Teater, Sydsamisk Teater fikk frie tøyler til å lage en forestilling til
åpningen, og resultatet ble en unik og spesiell opplevelse for publikumet som hadde
trosset været denne kvelden. En kroppsmalt Therese Jùgrensen Einmo gjorde en
spesiallaget dans for tid og rom mellom kunstverkene. Og til lyd fra Nordland Teater
beveget den røde og hvite dansere seg grasiøst mellom verkene.
Utstillingen har vært en suksess og ca 4000 har besøkt utstillingen som er halvveis
i turnéruten. Som del av Den kulturelle skolesekken har mange barn og unge hatt
glede av å delta i et spesialtilpasset formidlingsopplegg med tematikken bevegelse
i samisk kunstverden.

Siri Kvitvik, Nordland kunst og filmfagskole

Dette er ny rekord når det gjelder studentfilmer til filmfestivaler, og det sier mye
om nivået på de kreative utdanningene i Kabelvåg. I Lofoten lærer man å lage film!
Alle filmene som var med i festivalprogrammet ble produsert i Lofoten i 2008/2009,
av både kunst- og filmstudenter. Fire av kortfilmene fra Kabelvåg var med i kategorien «Film in competition» (Competing for The Tromsø Palm). Totalt var det 23 filmer
med i konkurransen. ”Duett” og ”Forskjellige likheter” er allerede invitert til nye
internasjonale filmfestivaler.

Skal du Stille ut i lofoten?
Vi rammer inn utstillingen din!

Send bildene til oss i god tid før åpningen, la oss få vite dine
rammeønsker, og vi leverer utstillingen ferdig innrammet på
utstillingsstedet til avtalt tid.
Du får profesjonell innramming til en rimelig pris,
og du sparer en hel del utgifter til frakt.
Snakk med Einar, tel. 995 96 949, eller send en
e-post til einbakk2@online.no.

GALLERI DAGFINN BAKKE AS
RAmmEVERKStED

Richard Withs gate 4, postboks 196, 8301 Svolvær.
tel. 76 07 19 98, mobil: 995 96 949
Åpent alle hverdager kl. 11-15, torsdager 11-19
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Kunstnerstipend
i dyreparken

Astøingan
Det er enkelt å velge trykkeri
• Bøker

Alt av trykksaker

• Brosjyrer
• Kataloger

Namsskogan Familiepark, Grong Sparebank og
Namsskogan Hotell deler årlig ut et kunstnerstipend
på kr. 25 000,-.
Stipendet, som har navnet Bamsestipendet, deles i år ut for 13. gang,
og kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, kunsthåndverk
og fotografi. Stipendet er spesielt rettet mot kunstnere som ønsker å
studere dyr på nært hold.

• Kunstkort
• Postkort
• Foldere
• Plakater
• Flyveblad

Årbok 2007

Kunstneren må være innstilt på å arbeide blant publikum.
Det forutsettes at stipendiaten har utstilling i Namsskogan Familieparks
galleri påfølgende sommer. Kunstneren kan bo vederlagsfritt ved
Namsskogan Hotell i 14 dager fra begynnelsen av august 2010.
Søknad med CV og 5 papirkopier av tidligere arbeider sendes innen
1.mai 2010 til Namsskogan Familiepark v/ Liv Trones, 7892 Trones
Tlf. 74333700, e-post: livt@namsskogan-familiepark.no
www.familieparken.no

• Kalendere

Vår kunnskap din trygghet

• Mapper

• Annonser
Gratangen - Ibestad - Skånland
• Visittkort
9. ÅRGANG

Vi kan farvetrykk

Astøingen 2007.indd 1

Vi er nordnorsk

• Årsmeldinger
• Pakking

08-11-07 09:49:38

• Distribusjon
• Kontortrykksaker
• Plotting

M

1
24

www.forretningstrykk.no
Bodøsjøveien 66b, 8013 Bodø. Telefon: 75 56 54 40
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Therese Jùgrensen Einmo gjorde en spesiallaget dans for tid og rom mellom kunstverkene.
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Vi tar miljø på alvor
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360
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panorama

Gi publikum og produsenter et helt
nytt syn på ditt galleri og utstillinger!
Arctic 360° Panoramavisninger har fullskjermmodus og tilpasses enkelt til din
hjemmeside. Kraftpakken inneholder både 360° bilder, stillbilder og filmer.
Musikk, kartfunksjoner, plantegninger og hotspots gjør det både spennende
og interessant å være med på en rundreise i Arctic 360° Panoramavisning
på nett eller skjerm.
Kontaktperson
Øyvind Grønbech
+47 93 40 30 91
og@arctic360.com

Mediegården
Storgata 15-2. etg
BODØ
info@arctic360.com

www.arctic360.no

– Bodø Kunstforening valgte en
360° presentasjon av «Nordnorsken» for å få frem helheten
i utstillingen på en måte du ikke
får til ved et vanlig bildegalleri på
nett. Den interaktive visningen gir
brukeren mulighet til aktivt å gå
inn i det virtuelle gallerirommet og
oppleve utstillingen som fungerer
på en veldig flott måte.
Vigdis Blaker, Bodø kunstforening
Se link:
arctic360.no/vt/nordnorsken2010

