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Expedition of Printmakers: Nye Trykk
Produsert av Nordnorsk Kunstnersenter, 
turné i Nord-Norge i regi av SKINN.
29.05-10.06 Nordkappmuseet

Sigbjørn Bratlie
01.06-22.07 Bodø Kunstforening

ULVEHIET Ingjerd Hansen Juvik. Turné 
i Nord-Norge; Se Kunst i Nord-Norge, 
i samarbeid med Rana Kunstforening
02.06-12.08 Rana Kunstforening
01.09-16.09 Svolvær Kunstforening
22.09-30.09 Harstad Kunstforening
20.10-28.10 Tana Kulturkontor
17.11-25.11 Vadsø Kunstforening

Sommerutstilling Eva Harr,  
oljemalerier og litografier
15.05-31.08 Reine Kultursenter

En rekke tiltak, Sigbjørn Bratlie, 
maleri, installasjon, tekstil og video
31.05-22.07 Bodø Kunstforening

Knut Bry. Fotografier fra Bodø 
(fra Bodø kunstforenings samling)
31.05-22.07 Bodø Kunstforening

Sonja Siltala og Sigfrid Hernes 
(foto, film) 
08.06 -26.08 Samisk Kunstnersenter

Marius Martinussen
15.06- 02.09 Tromsø Kunstforening

SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010. 
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design
15.06-19.08 Tromsø kunstforening
01.09-14.10 Petter Dass-museet 
 Alstadhaug

Små spor, Michéle Widerøe og 
Nord-Norges Arkitektforening
15.06-19.08 Tromsø Kunstforening

Bjørn Tore Stavang
16.06-19.08 Svolvær Kunstforening

Selvportrett uten briller
Gunnvor Nervold Antonsen 
04.08-02.09 Bodø Kunstforening

Am I making up what really hap-
pened? Svein Flygari Johansen 
31.08-30.09 Tromsø Kunstforening

Illusjoner, Knutsen, Paulsen og Hoem                  
07.09-07.10 Bodø Kunstforening

Kontekst mellom maleri og video,
Roghie Asgari Torvund
07.09-07.10 Bodø Kunstforening

Lindsay Seers, Elina Juopperi 
07.09-17.10 Samisk Kunstnersenter

Vinterstemning, familiedag med 
kunstneriske aktiviteter for barn 
18 november  Svolvær Kunstforening

Elisabeth Alsos Strand. Passage II. 

Ingjerd Hansen Juvik. Japan.

Først må jeg få takke for tilliten som nyvalgt styreleder for  
Se Kunst i Nord-Norge. Det er med stor glede og entusiasme 
jeg «entrer» den kunstfaglige arena i Nord Norge igjen – nå på 
formidlingssiden. SKINN har alltid stått for meg som kvalitet og 
grundighet, med en imponerende evne til å få aktuell og ny 
kunst ut i landsdelen.

Jeg har tidligere vært aktiv innenfor kunstpolitikk, bla. som 
styreleder i NNBK og i styret for Nordnorsk Kunstnersenter. De senere årene har jeg jobbet 
mest som illustratør og politiker, og håper min erfaring fra alle disse ulike arenaene vil 
komme til nytte for SKINN etter hvert.

Nå er det særdeles spennende tider vi går i møte! Regjeringas melding om Visuell kunst 
som ble lansert av kulturministeren 4. mai gir positive signaler for utvikling av kunst- 
formidlingen i Nord-Norge. Meldingen svarer på flere av SKINNs innspilte behov for  
kunstformidlingen i landsdelen. 

I kapitel 6. Et landsdekkende formidlingsnettverk – aktørene, heter det at «Vandreut-
stillinger er en effektiv måte når det gjelder å nå ut i lokalsamfunn. Kunstformidlingen i 
Nord-Norge byr på helt spesielle utfordringer grunnet avstander og kostnader forbundet 
med forflyttning av personer og kunstverk, få visningsrom og visningsarenaer for kunst 
m.m.» Videre vises det til «at det nå er utarbeidet en Strategi for det visuelle kunstfeltet i 
Nord-Norge (vedtatt juni 2011) der også SKINNs framtidige rolle er omtalt».
I denne er det vedtak som innebærer et spisset landsdelsoppdrag for SKINN med et ansvar 
for å videreføre og utvikle sin rolle som ressurs innen kunstformidlingsfeltet, med spesielt 
fokus på en sterkere turnéorganisasjon og kompetanseutvikling i arrangørleddet.

Departementet vil prioritere å styrke institusjoner med statstøtte over hele landet, som i 
dag må søke Norsk Kulturråd om prosjektstøtte til utstillingsproduksjon og formidlingstiltak. 
SKINN er en av disse og vil med signaliserte økte driftsmidler i kommende års budsjett  
få den forutsigbarheten vi over lang tid har etterspurt for å kunne tilby et kontinuerlig 
rullerende utstillingsprogram rettet mot arrangørnettverket i landsdelen.

Departementet har også tatt på alvor landsdelens utfordring med en stor geografi og 
påpeker at ”kunstforeningene er en viktig aktør og ressurs og at flere har en særlig viktig 
rolle i områder med stor avstand til nærmeste kunstmuseum eller andre arenaer for 
formidling.” SKINN har bl.a. påpekt at det er en forutsetning for å nå ut til folk der de bor at 
det utvikles infrastruktur som dekker et område over tre fylker. 

Kunstformidlingsfeltet i Nord-Norge har grunn til å være fornøyd når vi i den videre lesning  
med tiltak departementet foreslår:
«– Departementet ser behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt.»
«– Departementet ser behovet for å styrke de mindre kunstforeningene som drives på 
frivillig basis, og vil vurdere en ordning for dette.»
«–Departementet ser behovet for en sterkere støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger  
og kunstnersentra på et kvalitativt grunnlag.» 

SKINN har analysert virksomheten, spisset oppgavene og løftet målsettingene for å kunne 
komme i møte en nødvendig kommende utvikling. Gjennom et målbevisst arbeid med 
kunstproduksjon, kunstformidling og kompetanseheving ser vi nå positive konturer av 
dette i de signaler som kommer fra regjeringen. 

Jeg ser frem til å arbeide for å realisere de målene vi har satt oss, sammen med erfarne 
styremedlemmer, og ikke minst Se Kunst i Nord-Norge sin entusiastiske stab i Bodø! 

Trine Noodt
Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge
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kunstkritikk: marit følstaD «something in the Way» |  lautom contemporary, oslo 

Det mINImaleS faScINaSjoN

Stort enklere enn dette kan en kunstutstilling 
knapt bli. Marit Følstad bruker musikalske myter 
som en viktig tilleggsfascinasjon i sin kunst. Men 
det er den visuelle renheten som bergtar. 

Lars Elton, kunst- og arkitekturkritiker, frilansjournalist og redaktør

Samtidig med Marit Følstads store utstilling i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø stilte 
hun også ut i Oslo-galleriet Lautom. Denne utstillingen var en miniutgave av Tromsø-
utstillingen, og kan gjerne betegnes som dens femte rom fordi den ga et konsentrat 
av det man kunne oppleve i Tromsø.
 Lautoms elegante rom inneholdt strengt tatt bare fire verk. Det viktigste av dem 
så du ikke en gang hvis du passerte de store vinduene mot gaten. I denne kompakte 
utstillingen fant du alt det Tromsø-fødte Marit Følstad (1969) er kjent for.

Minmalistisk video
Hun har tre signaturer som går igjen: Usedvanlig stilsikre og handlingsmettede, vide-
overk med minimalistisk innhold; neonskulpturer; og henvisninger til rockehistorien. 
Denne gangen er det det nest siste sporet på Nirvanas grungeklassiker «Nevermind» 
som gir utstillingen navn. Hvorfor det er det nest siste sporet er en fascinerende his-
torie som står å lese på galleriets nettsider.
 Hovedverket, den tredelte videoen Something in the Way , ble vist på baksiden 
av en sort lettvegg som sto skrått i rommet. Tittelen (som også referer til en klassisk 
Beatles-låt fra «Abbey Road»-albumet) peker på at «noe er i veien» – også i det fy-
siske gallerirommet. I videoen snur kunstneren hodet mot betrakteren i en bevegelse 
som får håret til å flagre. Den samme bevegelsen er fanget i sakte film tre ganger, og 
vises med tidsforskyvning på tre skjermer.
 Lyssettingen minner om chiaroscuro-teknikken som spesielt den italienske 
barokkmaleren Caravaggio er kjent for. Redigeringen benytter seg av matema-

tiske formler, og teknikken for å fange detaljene i hårets sakte bevegelse er meget  
avansert.

Stor fascinasjonskraft
Men alt dette blir ubetydelig i møtet med fascinasjonskraften i den enkle handlingen. 
Du blir raskt fanget av detaljene: Hvordan faller håret? Hvor fester hun blikket? Hvilken 
stemning uttrykkes i ansiktet? Når vil bevegelsen komme på rekke og rad gjennom 
de tre skjermene?
 Jeg ble stående lenge. Etterpå kunne jeg se på en neonskulptur som er abstrahert 
fra stillbilder av hår i bevegelse. Den er også fascinerende i sin enkle og tredimen-
sjonale kompleksitet. Eller jeg kunne la øynene hvile på lydgrafer som visualiserer 
hestevrinsk, og en stor tagg i sort og oransje som egentlig er strekene som utraderer 
et menneske i et foto.
 De minimale kunstverkene er sterke nok til å sende tankene på vandring. Jeg fikk 
også anledning til å se utstillingen i Nordnorsk kunstmuseum, og det var som å få et 
«déjà-vu» fra Oslo – bare mer omfattende og bedre. Men en miniutgave i Oslo er ikke 
å forakte det heller.

Videoverket «Something in the Way» har stor fascinasjonskraft. Foto: Lautom/Marit Følstad

Taggen «Moonage Daydram» har en veldig konkret forhistorie. Foto: Lautom/Marit Følstad
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Unge kunstnere forventes å ha en friskhet over 
sine verk som eldre og mer erfarne kunst-
nere ofte mangler. I Tromsø bekrefter det tredje  
bachelorkullet ved Kunstakademiet dette – et 
stykke på vei. 

Lars Elton, kunst- og arkitekturkritiker, frilansjournalist og redaktør

Det er interessant å se hvor stor forskjell én liten bokstav kan gjøre. Bachelorstuden-
tene har satt en dobbel tittel på sin utstilling der de to utsagnene på hver side av 
skråstrekene har svært ulikt meningsinnhold, til tross for at forskjellen bare utgjør én 
av tretten bokstaver.
 Den første delen, «I am hot forever», vitner om selvbevissthet og en «på toppen av 
verden»-arroganse som mange forventer at unge mennesker skal ha. Utsagnet kan 
oppleves som uforferdet friskt, men for mange vil det være ganske uspiselig hvis det 
får stå alene.

Utfordrende fremtid
Fornuftig nok blir det balansert av tittelens andre halvdel, «I am not forever». Dette 
utsagnet vitner om selvinnsikt og ydmykhet, og sier det motsatte av det første. I dette 

spennet ligger en bevissthet om at livet er herlig, men også at det er både vanskelig 
og langt. Og at kunststudentenes fremtid ligger i konfrontasjonen mellom det å følge 
kunstlivets trender og moteskiftninger og det å finne sin egen stemme som kan  
utvikles og raffineres gjennom et helt liv.
 Når man skal vurdere en bachelor studentutstilling er det viktig å huske at det er 
ganske ferske kunstnere vi har med å gjøre. Og i en tid da samfunnet utdanner flere 
kunstnere enn det er behov for, er det grunn til å anta at noen av disse studentene 
aldri vil greie å skape seg et levebrød av kunsten. Samtidig viser utstillingen også 
kunstnerspirer som har ting på gang.
 Også Kunstakademiet i Tromsø er fersk som utdanningsinstitusjon, men skolen 
har allerede opparbeidet seg et visst ry. Studentene på det tredje bachelorkullet er i 
hvert fall begeistret for akademiet sitt, skal vi tro pressemeldingen. De kommer fra 
hele landet (men ingen fra Tromsø), pluss finske Rovaniemi og krysskoblinger mellom 
Norge, Nederland og Eritrea.

Konseptkunst
Hvis årets bachelorkull kan brukes som rettesnor skiller ikke Kunstakademiet i Tromsø 
seg spesielt mye fra andre, tilsvarende utdanningsinstitusjoner. Her er det konseptuell 
kunst som gjelder, innbefattet foto, video, performance, installasjoner og lydkunst. 
Tradisjonelle akademidisipliner som maling, tegning, grafikk og skulptur glimrer med 
sitt fravær. Slik er tidens trend.
  Det jeg husker best er finske Matti Aikios videoinstallasjon Building Nomad Refu-

kunstkritikk: i am hot forever // i am not forever  |  bachelorutstillingen 2012 – kunstakaDemiet i tromsø   |   tromsø kunstforening

VarIereNDe KoNKurraNSeINStINKt

Linn Horntvedts skulptur «Betongmorf» er montert i trappen i Tromsø kunstforening.
Foto: Frank Ludvigsen

Miriam Hailes installasjon «Parallell Lines» tar i bruk rommet på en aktiv måte.
Foto: Frank Ludvigsen
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gee Camp. Han bruker mye plass, og griper inn i de andre studentenes rom i andre 
etasje. Det skjer fordi installasjonen er fordelt på to rom som bindes sammen av en 
lang tunnel.
 Det starter med en lyd- og videoinstallasjon av månens reflekser i vannflaten. Tun-
nelen, som er laget av mørk grønn plastpresenning, ender i et lyst hjørnerom med 
fire TV-skjermer, gul folie på gulvet og diverse rekvisitter av typen bjørkestammer, 
reinsdyrskinn og -horn.
 De stillferdige videoene viser reinkadavre og intervjuer med finske samer. Grun-
nen til at Aikios installasjon gjør inntrykk er imidlertid den gode blandingen av 
innsamlede, skulpturelle elementer og den direkte påvirkning de romlige installas-
jonene har på min opplevelse. Han har forstått betydningen av å kommunisere med 
visuelle elementer. Når han balanserer dette med et personlig budskap når han frem 
til tilskueren.

Tomt rom
Det samme kan man ikke si om Sjur Nyvold og hans lydinstallasjon. Den har ingen 
tittel, og det er kanskje like greit når kunststudenten fortsatt ikke hadde fått den til 
å virke tre dager etter åpningen. Da holdt han en performance, men med den non-
sjalansen han viser kommer man ikke langt i en krevende kunstverden.
 Også Ingrid Bøe Sørensen har et kommunikasjonsproblem med Monumentalt 
øyeblikk, en firkantet, boksaktig skulptur med fire håndtak som er en rest av perform-
ancen hun holdt på åpningen. Når det ikke foreligger noen form for dokumentasjon 
av performancen er det en stor utfordring å vie skulpturen mer enn et raskt blikk. Den 
er ikke interessant nok i seg selv.
 Og for å gjøre meg ferdig med første etasje, er heller ikke Sigurd Gurvins videoin-
stallasjon The Quest for the Infinite Imagination spesielt fengende. Den er sakte og 
nærgående, og har så begrenset handling at de 15 minuttene blir veldig lange.
 Det dreier seg om en mann som ligger på bakken og graver i jorden med fingrene. 
Så dytter han en avskåret colaflaske ned i bakken, før han legger seg ned og røyker 
gjennom jorden og flasken. Hvordan han får det til vises ikke, og med litt velvilje kan 
handlingen sees som et sjamanistisk ritual. Spesielt opphøyd, mystisk eller medriv-
ende er det ikke.

Bærende idé
Konseptkunst bygger på at ideen skal bære verket. Ofte er det slik at det er mer 
interessant å snakke om konseptkunst enn å se på den, men det er jo opplagt at den 
beste konseptkunsten er den som gir både visuell og intellektuell stimulans. Derfor 
er det interessant å oppleve og snakke om en kunstner som går rundt med en boks 
tredd over hodet, men kanskje ikke fullt så interessant å se på den samme boksen 

uten noen form for forklarende sammenheng. Konseptkunst uten kontekst blir gjerne 
uinteressant.
 Første etasje rommer også studentenes bokkafé med dype lenestoler. Men den 
som forserer trappen til andre etasje kan vente seg bedre opplevelser enn dem i 
første.
 Allerede i trappen møter du Linn Horntvedts skulptur Betongmorf. Den er sam-
mensatt av mange små deler, grå «beholdere» som klumper seg sammen i grupper 
som er fordelt gjennom trappeløpet. Denne typen intervensjoner i utstillingsrommet 
har en overraskelseseffekt, og bidrar til å skjerpe blikket så man ser omgivelsene med 
friske øyne. Selv om formene er fine både i liten og stor skala, er det først og fremst 
utviklingspotensialet som imponerer.
 I andre etasje møter du først Miriam Hailes installasjon Parallell Lines som be-
står av foto fra Groruddalen i Oslo. De er montert sammen med en presenning som 
henger midt i rommet ved hjelp av sølvfargede, bokstavformede heliumsballonger. 
På veggen er det skrevet «Stocktown» og «Africa», det første begrepet er beteg-
nelsen på en gruppering og et videonettsted dedikert til gatekultur. Det er ikke så mye 
utagerende gatekultur i de mennesketomme fotoene, noe som gir tittelen en ekstra 
dimensjon.

Lesbisk sex
For å komme videre må du forsere en bratt trapp og bro over Matti Aikios tunnel. Først 
møter du Midskills, eller Camilla Fagerli og Marie Askeland Gundersens videoinstal-
lasjon Skitten Elv. Tittelen har de lånt fra en campingplass utenfor Tromsø, og tittelen 
harmonerer med handlingen. Filmens lesbiske aksjoner er imidlertid mer komiske 
enn de er provokative, og forsøkene på underfundig samfunnskommentar lever ikke 
helt opp til ambisjonene. Men filmen er talentfull, ikke minst i sin bruk av norsk rock 
som kommenterende lydspor.
 I det innerste rommet, bak Aikios tunnel (som her viser en fin bærekonstruksjon 
for presenningen), finner vi Hans Christian van Nijkerks lydinstallasjon Self portrait/
selvportrett/zelfportret. Lyden må du ta på høretelefoner for å få med deg, og den 
dreier seg om kunstnerens bakgrunn og holdninger. Skal vi tro teksten hans i folderen 
er han ikke spesielt villig til å yte så mye, men på åpningen holdt han en performance 
i form av en halv times treningsøkt. Det harmonerer med installasjonen, som spiller 
på idrett med løpebaner på gulvet og en negativ seierspall der vinnerens plass er 
markert med en forsenkning i pallen.
 Dette setter i gang tanker om konkurranse og prestasjonskrav. Spørsmålet er om 
han og de andre bachelorstudentene vil få det noe lettere i kunstverdenen enn van 
Nijkerk antagelig har opplevd i idrettsverdenen?

kunstkritikk: i am hot forever // i am not forever  |  bachelorutstillingen 2012 – kunstakaDemiet i tromsø   |   tromsø kunstforening

VarIereNDe KoNKurraNSeINStINKt

Matti Aikios videoinstallasjon «Building Nomad Refugee 
Camp» vises i to rom som knyttes sammen av en lang tunnel 
laget av presseninger. Foto: Frank Ludvigsen

Hans Christian van Nijkerks lydinstallasjon «Self portrait/selvportrett/
zelfportret» har en negativ seierspall. Foto: Frank Ludvigsen

Midskills, eller Camilla Fagerli og Marie Askeland Gunder-
sens videoinstallasjon «Skitten Elv» har både humor og sam-
funnskritikk. Foto: Frank Ludvigsen
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Kunsten er den nye kaviaren i Henningsvær i Lo-
foten. Opp fra havet ved innkjørselen til den gamle 
fiskeværet, står en stor hvit kube og ruver med 
potensiale. Den gamle fabrikken er i en omfat-
tende restaureringsprosess. 

Pia Henriksen, frilansjournalist

Initiativtaker og eier Venke Hoff forteller entusiastisk om ambisjoner og utfordringer. 
Hun har samlet på samtidskunst i en årrekke, og har et sterkt ønske om å dele. Hun 
vil at Henningsvær, Nord-Norge skal få mulighet til å oppleve kunsten hun lever side 
om side med. 

Venke og Rolf Hoff kom til Henningsvær i 1997 da de kjøpte fyret der. Forelskelsen 
til det nordnorske landskapet og kunsten er grobunn for engasjementet med Kaviar- 
fabrikken, som hun overtok i 2006. Det har helt siden starten vært kunstnere fra 
Norge og fra utlandet på besøk på fyret. Prosjektet med Kaviarfabrikken vekker  
internasjonal nysgjerrighet, og er sannsynligvis mer kjent i Los Angeles enn i Norge.

Krevende restaurering
Utålmodige publikummere vil måtte vente ennå en stund for å få beskue de tre 
etasjene der kunst og hav møtes. Restaureringen foregår fra innerst til ytterst. Og det 
det har kostet. Bygningen er av gammel mur og været er hardt. En krevende kom-
binasjon det kan være spesielt å forstå, selv for fagfolk. Coating service i Farsund har 
vært uunnværlige. Disse fasadeentrepenørene forstod hvordan Kaviarfabrikken skulle 
behandles, og har spesifikk fagkunnskap om hvilke utfordringer et bygg i så hardt vær 
møter. Uten dem hadde ikke Kaviarfabrikken latt seg gjøre. 

Venke Hoff sier det har vært ekstremt utfordrende byggteknisk, og mener hun ikke 
hadde begitt seg ut på dette prosjektet hvis hun hadde visst hva det innebar. Da 
stillasene blåste på havet i høststormene, og finansieringen ikke strakk til, innrøm-

mer hun at det ble mange 
kvelder hun gråt seg i søvn.

For å finansiere transfor-
masjonen av fabrikken 
har hun fått 500 000 fra 
Nordland fylkeskommune, 
og 500 000 fra Norsk kul-
turminnefond i verdiska-
pningsprogrammet «Den 
verdifulle kystkultur», og 
321 000 til innvendige ar-
beider. I tillegg har Inno-
vasjon Norge gått inn med 
190 000. Selv har Venke 
Hoff solgt familiehytta for 
å skaffe penger. Den store 
bøygen er avslaget fra 
Norsk kulturråd. Hun er svært skuffet over avslaget. Dette gjør at åpningen av Kavi-
arfabrikken er utsatt til mai/juni neste år, selv om utstillingen allerede er bestemt. 

Eksotisk
Beliggenheten til Kaviarfabrikken er eksotisk i seg selv. Men det skal være innholdet 
og livet inni bygget som skal gjøre den til et levende og dynamisk visningssted for 
kunst. Venke Hoff håper også bygget kan være til inspirasjon for andre som ønsker 
å ta vare på gamle bygg. Hun vil berike og dele den store kunstsamlingen hun har 
tilgang til. I andre etasje vil det være en fast utstilling av den nordnorske fotograf-
en Rune Johansen, mens det i første etasje vil være skiftende utstillinger av kjente  
nasjonale og internasjonale kunstnere. Allerede har Per Barclay gitt fabrikken en  
installasjon i gave, og Bjarne Melgaard har laget dørhåndtakene.

Kunst og arkitektur møtes blant skarpe kontraster i Henningsvær. Sammen skal Ka-
viarfabrikken fremstå som en inkluderende og nyskapende arena for samtidskunst. 

spektakulær fabrikk - heftig og begeistret

KaVIarfabrIKKeN I HeNNINgSVær
Ut med kaviaren og inn med kunsten. Den nye Kaviarfabrikken i Henningsvær blir et landemerke i et stolt landskapet.    Alle foto: Mariken Hoff

Den internasjonalt kjente kunstneren Bjarne Melgaard har laget 
dørhåndtakene Foto: Mariken Hoff
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spektakulær fabrikk - heftig og begeistret

KaVIarfabrIKKeN I HeNNINgSVær

Venke Hoff brenner for å lage gode utstillinger, og ønsker unge ivrige kuratorer og 
kunstnere velkommen inn i den spektakulære fabrikken. Hun vil ikke avsløre hvilken 
utstilling som skal være med på å åpne Kaviarfabrikken. Men at det blir overraskende, 
spektakulært og innholdsrikt - det skal være sikkert.

Ut med kaviaren og inn med kunsten. Den nye Kaviarfabrikken i Henningsvær blir et landemerke i et stolt landskapet.    Alle foto: Mariken Hoff

Kunsten av Dolk har hold arbeidsfolkene med selskap under restaureringen av fabrikken. 
Foto: Mariken Hoff

Sigrid Røyseng, førsteamanuensis i kultur og ledelse BI innleder fagseminaret. Foto: SKINN

fagseminar 2012

KuNStareNaeN I  
KulturpolItIKKeN
Se kunst i Nord-Norge inviterte til fagseminar for å debat-
tere kunstarenaens plass i kulturpolitikken og i kunst-
feltet 14. april 2012 i Bodø. Helgen startet allerede fredag 
med årsmøte og senere mottakelse i Bodø kunstforening.

Se Kunst i Nord-Norge

SKINN inviterte de ulike like forvaltningsnivåene og  representanter fra kunstforen-
inger og kunstnere i Nord-Norge for å belyse og debattere temaet omkring kunst-
arenaer og det offentliges rolle. 
Rigrid Røyseng innledet seminaret med to viktige spørsmål; Hvordan utvikle kunst-
arenaen slik at kunsten kan nå ut til alle?, og - Hvordan utvikle kunstarenaen slik at 
den oppfyller kunstfeltets ambisjoner? 

Om profesjonalisering / frivillighet
- Kunstforeningenes arbeid er en sovepute for politikerne. 
- Tenk på om alle kunstforeningene ble lagt ned - hva skulle til for å gjenopprette  
 en slik formidlings-organisasjon?   
- En blandning av frivillighet og støtte er bra.

Om publikumsutvikling
- Man kan ha et mangfold med både brede og smale produksjoner.

Om økonomi
- Det kan være ulike nivå på kunst-foreningene, men en grunnfinansiering er viktig.

Om kommunenes ansvar
- Kunstforståelsen er relativt lav og det gjør at det er vanskelig å få politisk  
 engasjement. De som er engasjert i kunst må derfor snakke for sin egen sak.  
 Det savnes kunstkompetanse i egen forvaltning.

Om differensiering og segmentering av mottakerapparatet 
- Er det rimelig å ha forventning om samme tilbud over alt?
- Skal man satse resursene på 20-30 visningssteder rundt om i Norge eller skal man  
 fordele mer jevnt utover til alle?
- Differensiering av visningsarenaer gjør at man har noe å strekke seg mot.

Om lokaler
- Nasjonalmuseet burde være en brekkstang for å bedre lokalene opp til standard. 
- Det finnes for få arenaer. Kunst og Kaos tar i mot skoleklasser fra fem kommuner  
 som ikke har egne visnings-arenaer, inkl. Brønnøy kommune. 

Sitater fra paneldebatten:
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Sortland kommune har som mål at ungdom, 
ansatte, og andre skal oppleve samtidskunst av 
høy kvalitet. Derfor satser de på kunst i offentlige 
rom.
Ingunn Milly Hansen

Sortland ungdomsskole sto ferdig i november 2011 og da var også kunsten på plass.
Kunsten skal være med å forsterke byggets visuelle uttrykk, og bidra til å skape en 
sterkere identitet til skolen og blåbyen.

Bygget er en del av blåbyen Sortland hvor Blåby-paletten og de estetiske retningslin-
jene for blåbyen gjøres gjeldene ved fargesetting av byggets fasader. På bakgrunn 
av dette valgte kunstkomitéen å integrere kunstprosjektene inn i bygningsmassen 
der det eksisterte flater som innvilget/egnet seg til det. Kunstkomiteen valgte ut fire 
veletablerte kunstnere som hver arbeider med tema rundt identitet og tilhørighet på 
sin helt særegne måte både i form og metode. 
    Resultatet ble fire ulike estetiske uttrykk. Samlet danner de fire kunstprosjektene 
en enhet, samtidig som de står som solide enkeltverk.

Ingrid Cimmerbeck (Bodø)
Hun har laget kunst i gulvbelegg med tittelen Phytagoras sild. Phytagoras Sild har 
referanser i et møte med kunstkomitéen, hvor det ble uttrykt ønske om at utsmykkin-
gen skulle handle om læring, dvs. skolekunnskap. Et annet tema var stedstilhørighet. 
Phytagoras læresetning er et kjent teorem (=matematisk læresetning). Cimmerbeck 
utformet en trekant som passet rommets størrelse og trafikk, og har valgt å bruke 
store former og kraftige farger som det første inntrykket når man kommer inn i sko-
len. Sild knyttes til stedstilhørighet. «Av silden har vi ingenting å lære» ( sitat, Lars 

Saabye Christensen). I kantina har hun plassert en 15 meter lang sildeform i gråglins-
ende farger. Den skal ligge der som en hendelse i gulvet for kanskje å bli oppdaget 
og tenkt på som en sild, etter hvert. Av silden har vi ingenting å lære, men mye å 
takke for. I andre etasje har hun fokusert på en av søylene og omkranset den med 
røde, halvmeter lange sildeformer. I tredje etasje har hun lagt en sirkelform i mange 
forskjellige farger,  som svinger seg mot administrasjons-rommene, og er med på å 
lede trafikken i bygget.

Jorunn Sannes (Oslo)
Sannes har laget verket Mopedspeiling på glassfasaden ut mot hovedinngangen. 
Ideen var å aktivisere fasaden utover et estetisk uttrykk, et inngangsparti som en-
gasjerer og gir identitet til ungdomsskolen. Ved å introdusere et interaktivt element,  
mopedspeil, som både spiller med elevene, omgivelsene og den sterkt  
tilstedeværende naturen, kobles disse sammen til en helhet.  Mopedspeilene er 
montert langs vindussprossene og utgjør et virvar av speilinger ute og inne. Fasaden  

utSmyKKINg VeD SortlaND uNgDomSSKole

Ingrid Cimmerbeck «Phytagoras sild» Jorunn Sannes «Mopedspeiling»

Espen Tollefsen, utsnitt fra «Homecoming: Driving VII»
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er gitt et uttrykk som er i forandring og bevegelse, og forsøker å fange det ungdom-
melige, spontane og humoristiske.
 Bruk av ready-mades gjør at det er noe gjenkjennelig og samtidig annerledes som 
blir tatt ut av den vanlige sammenhengen og brukt på en ny måte. Kunstverket som 
består av en innside og en utside på vindusfasaden langs inngangspartiet, har også 
en metaforisk betydning som er gjenkjennelig og typisk for ungdommen.
Speiling inneholder mange lag av opplevelser. Ved å legge inn et blått lys som treffer 
speilene, gis det en tilknytning til Sortland sin identitet som blåbyen.

Sigfrid Hernes (Alta)
Et punkt i tilværelsen, tusjtegning på vegg i amfitrapp mellom 1 og 2 etasje.
Tegningen er en studie av et tre utenfor skolen hvor koordinatene til treet (funnet 
ved hjelp av GPS-mottaker) er med i tegningen. Teksten «Et punkt i tilværelsen» står 
på motsatt vegg. 
 Vi må ha minst to punkter for å se oss selv. Ett hvor vi er, og et annet hvor speilet 

er. Videre refererer tegningen til et punkt utenfor skolen hvor det virkelige treet står. 
Treet på veggen er en erfaring av det virkelige treet. Det kan sammenlignes med slik 
vi erfarer hverandre, bare at vi vanligvis ikke lager tegning av det. Kantineområdet 
med to store glassvegger gjør at rommet inne føles som en del av uterommet. Ønsket 
er at tegningen i amfiet skal forsterke dette inntrykket. Etter hvert som de nyplanta 
trærne rett utenfor vokser til, vil kontakten mellom treet på veggen og trærne ute bli 
enda mer synlig.

Integrert i bygget
Alle disse tre kunstprosjektene er integrert i bygget. Kunstkomiteen ønsket også at 
lærerne, som den viktige ressursen de er for skolen skulle få kunst i personalrom-
met. Til dette rommet er det kjøpt inn kunst i form av fotografier av Espen Tollefsen.  
Tollefsen kommer fra Vesterålen og bor og arbeider i Oslo.
 Hans prosjekt med tittelen Homecoming:Driving 1-4, utforsker landskapet og 
kulturlandskapet han har vokst opp i, og flyttet fra. Tiden og avstanden påvirker 
minnet om det fysiske landskapet i Vesterålen. Verket tar for seg reisen tilbake og 
hvordan et kulturlandskap oppleves underveis. Bildene er fotografert fra en buss på 
vei til Vesterålen, og består av enkeltbilder av landskap og hus i fart som er satt sam-
men til et nytt komprimert kulturlandskap, en stripe av bilder som henger sammen 
ut fra sin egen logikk. Reflekser og bevegelser bringer inn en abstraksjon som tvinger 
betrakteren til å lete etter sammenhengen.

Ina Otzko og Ingunn Milly Hansen har vært kunstkonsulenter for kunstprosjektet.

utSmyKKINg VeD SortlaND uNgDomSSKole

se kunst i norD-norge 

KartleggINgSproSjeKt 
for areNautvIKlINg
For å kunne være en ressurs som bidrar til utvikling og  
styrking av kunstformidling for medlemsnettverket har 
vi engasjert Bedriftskompetanse for å gjennomføre en 
kartlegging av medlemmenes status og behov i et kom-
mende utviklingsperspektiv.

Strategi for det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge (vedtatt juni 2011), samt 
Stortingsmelding 23 Visuell kunst (lansert 4. mai 2012) har innlemmet flere av 
SKINNs innspilte behov for kunstformidlingen i landsdelen.

Dette gir oss et godt utgangspunkt for videreutvikling. Både SKINN som  
regionalt ledd, og lokale visningsarenaer som kunstforeninger og museer, er 
forankret i meldingene. 

Mål for kartleggingen er å identifisere hvordan bidra til å utvikle struk-
turer i det landsdekkende kunstformidlingsapparat. Dette i hht. vår 
strategi 2012-2014, og i tråd med Strategi for det visuelle kunstfeltet i 
Nord-Norge og Stortingsmelding 23.Strategien er å nå ut til flest mulig av 
befolkningen med profesjonell kunst gjennom et sterkt turnéapparat og  
kompetanseprogram for utstillingsarrangører.

Kartleggingsprosjektet NAVIGATOR NORD er støttet av Nordland fylkeskom-
mune ved DA-Bodø.

Sigrid Hernes «Et punkt i tilværelsen»Espen Tollefsen, utsnitt fra «Homecoming: Driving VII»
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Fredag 15. juni åpner tre nye utstillinger i Tromsø 
Kunstforening. I gallerirommene i første etasje 
kan man se nye arbeider av maleren Marius Mar-
tinussen, mens andre etasje er viet både lokal og 
nasjonal arkitektur. 
Lita Ellingsen, formidlingsleder Tromsø Kunstforening

Nye malerier av Marius Martinussen
I sommermånedene de siste årene har Tromsø Kunstforening ønsket å presentere 
norsk samtidsmaleri i de store lyse gallerirommene i første etasje. I år har vi valgt å 
vise nye arbeider av den produktive maleren Marius Martinussen. I tillegg til å være 
aktuell med et høyt antall utstillinger - bare i år er han aktuell med sju separatutstill-
inger - har han også hatt mange utsmykningsoppdrag rundt om i landet. 
De non-figurative maleriene til Martinussen kommer i utallige variasjoner over  
abstrakte tema, og blir ofte omtalt med referanser til modernistiske stilretninger som 
popkunst eller abstrakt ekspresjonisme. Selv om både motivene og fargekombinas-
jonene varierer fra det kvasse, via det myldrende, til myke og runde, er det mulig å 
spore fellestrekk som gjør at vi kan nikke gjenkjennende til Martinussens nye arbeider 
samtidig som vi sier; Å det var noe nytt!
Utstillingen står frem til søndag 2. september 2012

Nordnorske perler i Små Spor
I sommer viser Tromsø Kunstforening også SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010, en 
vandreutstilling produsert av Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design. Paral-
lelt med SPOR viser vi utstillingen Små Spor som en tilleggsutstilling for å supplere 
Nasjonalmuséets store mønstring av norsk samtidsarkitektur. Der SPOR bare har med 
to nordnorske prosjekter, har Små Spor hele 15 små og store arkitekturperler laget i 
Nord-Norge.

Små spor er utformet som en multimediapresentasjon, hvor foto av arkitekturprosjek-
tene projiseres på veggen. I tillegg kan publikum ta med seg postkort som viser bilde 
av hvert av de 15 prosjektene med informasjon om dem på baksiden. Produsentene 
av utstillingen, Michéle Widerøe og Nord-Norges Arkitektforening, ønsker å bidra til 
større kunnskap og engasjement rundt arkitektur i Nord-Norge for på den måten å 
øke fokuset på arkitektur i landsdelen. Som de selv sier det; Små Spor skal være en 
oppdagelsesferd blant noen av arkitekturperlene som finnes her i nord.

Prosjekter som vises:
Passive House, Tromsø (Steinsvik arkitekter) Nordnorsk arkitekturpris 2007
Sykkelskur, Austvågøy (70°N arkitektur as) Nordnorsk arkitekturpris 2008
Rasteplass, Vestvågøy (70°N arkitektur as) Nordnorsk arkitekturpris 2008
Ungdomshuset Straumanstua, Kleppstad (Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter) Nord-
norsk arkitekturpris 2009
Hamsumsenteret, Hamarøy (Steven Holl architects) Nordnorsk arkitekturpris 2010

SommerutStIllINger I 
tromSø KuNStforeNINg

Scratch, 2012, av Marius Martinussen. Foto: Marius Martinussen.

Design av Små Spor-plakat: Kyrre M. Kalseth
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Prosjektet «Johan Jakobsen. Den utvandrede 
Søn» består av to utstillinger som vises parallelt i 
Steigen og Svolvær i sommermånedene. 
Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter

I Steigen vises en museumsutstilling om Johan Jakobsens (1859 – 1939) liv og virke. 
I Svolvær vises reproduksjoner, objekter og tekster som samtidskunstneren Arild Tvei-
tos egne arbeider går i dialog med. 
    I 2010 ble samtidskunstnere invitert til å gjøre arbeider som forholdt seg til kunst-
verk fra 1900-tallet til Kunsthall Oslos åpningsutstilling. Arild Tveito var en av de  
inviterte, og kunstverkene han valgte å fokusere på var av den relativt ukjente 
maleren Johan Jakobsen (1859 – 1939). Malerier av Jakobsen ble her kombinert med 
Tveitos egne installasjoner. Det var på bakgrunn av dette, og den unike historien om 

Jakobsen, at Nordnorsk kunstnersenter ønsket å presentere en større utstilling med 
Tveitos Jakobsen-utvalg og -fortolkninger. Tveitos fordypning i Jakobsens biografi og 
kunstnerskap har blitt dyptpløyende, og har også innebåret et nært samarbeid med 
Nordlandsmuseets avdeling i Steigen og deres museumskonsulent Eva-Ditte Donat. 
På Batteri Dietl har hun utformet en egen utstilling om Jakobsens liv og virke, som er 
del av samarbeidsprosjektet.  

Johan Jakobsen - oppfinner, utflytter, maler
Det var nettopp Steigen, nærmere bestemt Bø på Engeløya, som var Johan Jakobsens 
hjemsted. Han var født og oppvokst i Balsfjord, men tilbrakte 25 år av sitt voksne liv i 
Bø. I tillegg til å drive gårdsbruk var han av stor betydning for hjembygda blant annet 
ved å bidra til anlegg av veier og telefon. Han hadde også tilknytning til Lofoten, der 
han rodde fiske om vinteren. Da var det kanskje også naturlig at en av hans mange 
oppfinnelser var en blekksprut av gummi til bruk som agn. 
    I 1912 solgte Jakobsen gårdsbruket i Steigen, skilte seg fra sin kone, og flyttet til 
Kristiania. Storbylivet tiltalte han imidlertid ikke, og Nord-Norge ble nærmest til hans 
tapte paradis. I følge ham selv var det først som 65-åring (ca. 1920) i Kristiania at 
han begynte å male, motivert av sitt savn etter hjemstedet. Jakobsen hadde ingen 
formell kunstutdannelse, men hans særegne stil gjorde at han opplevde en viss suk-
sess, blant annet med en utstilling ved Kunstnerforbundet i 1936. Stilen er nærmest 
nyromantisk, og selv der motiver fra bibelen er utgangspunktet, aner vi nærværet av 
det nordnorske landskapet.  

Arild Tveito
Arild Tveito har vært aktiv på utstillingsfronten både før og etter at han gikk ut fra 
Statens Kunstakademi i 2010. Mange av prosjektene hans har dreid seg om eldre 
kunst som befinner seg utenfor de konvensjonelle rammene. Han er del av kunstner-
gruppa Institutt for Degenerert Kunst, som i 2011 ble nominert til den prestisjetunge 
Statoilprisen. I 2011 deltok han også på LIAF med totalinstallasjonen Det uforklarlige 
gjestegiveri. Med Johan Jakobsen-utstillingen er han, sammen med Eva-Ditte Donat, 
med på å bringe «den utvandrede Søn» tilbake til Nordland.

joHaN jaKobSeN VeNDer tIlbaKe

Johan Jakobsen: Det sjette bud. Foto: Richard Jeffries, Stenersenmuseet, 2007.

I forbindelse med musikkfestuka 2012 vil Bodø kunstforen-
ing vise utstillingen «Selvportrett uten briller» av Gunvor 
Nervold Antonsen. Kunstneren vil være tilstede under åp-
ningen  lørdag 4. august kl. 15, og det blir kunstnersamtale 
i Bodø kunstforening, søndag 5. august.

Therese Kristin Tokle, Bodø Kunstforening

Selvportrett uten briller er en samling av Nervold Antonsens kunstneriske univers. 
Utstillingen handler om å tørre å satse, det å ta noen sjanser og kjøre på ukjente 
veier, for å se hvor en havner. Inspirasjonen til utstillingstittelen kommer fra en gam-
mel tom ramme merket «Selvportrett med briller 1920», som Gunvor lenge har hatt 
stående. 
– Jeg jobber ikke strategisk i kunsten. Jeg er mer en slik som går fem på. Som en okse 
med rød klut foran øynene. I tillegg er jeg veldig nærsynt. Og jeg mener man må 
tørre å male uten briller sier Gunvor Nervold Antonsen.

Nervold Antonsen er opptatt av at verkene skal representere fysiske innfallsvinkler til 
emosjonelle og eksistensielle tema. At de oversetter, uttrykker og dyrker ekspressivt 

et uttrykk for en indre 
kraft og identitet.

Nervold Antonsen ar-
beider i spenningsfeltet 
mellom det to- og tredi-
mensjonale, hvor mate-
rialet presser seg fysisk 
ut av fra flaten og lager 
ulike grader av relieff. 
Hun blander maleri med 
det tredimensjonale og 
det stofflige. Arbeidene 
har lag på lag, med pa-
pir, stoff, oljemaling og 
spray. Når det skapes 
dybde og volum med 
taktil  karakter forsterkes den fysiske opplevelsen av verkene. 

Norske Kunstforeningers Debutantpris deles ut årlig til en debutant, og i 2010 ble 
Gunvor Nervold Antonsen tildelt prisen på Høstutstillingen for tekstilverket Barovess-
jan (Storskogen). I tillegg til 50.000 kroner får Antonsen vise en separatutstilling i fem 
kunstforeninger i Norge bl.a. Bodø kunstforening. 

musikkfestuka 2012
«Selvportrett uteN brIller» 
av guNvor Nervold aNtoNSeN

Gunvor Nervold Antonsen, Hva Bruno vil. Pressefoto
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galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

www.nnks.no

Åpningstider 
Galleri/Kunstbutikk

Mandag: 18-22
Tirsdag - søndag: 

10-16 / 18-22

Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

foto: Kjell Ove Storvik

Det inviteres til prekvalifiser-
ing for kunst til Longyearbyen 
kulturhus på Svalbard. 

Kulturhuset ble offisielt åpnet i 2010, 
arkitekt er PW Arkitekter AS. 
Hensikten med prekvalifisering er å finne  
fram til kunstnere til oppdraget.

Visjon for kunstprosjektet:
Det ønskes kunst som skal gjøre bygget komplett 
som et  monument for kulturens selvfølgelige plass 
i samfunnet. Du finner invitasjon til prekvalifisering, 
kunstplanen og annen informasjon på denne  
internettadressen:
http://www.lokalstyre.no/kulturhusutsmyk-
king.5053124-209814.html

Søknadsfrist: 15. august 2012.

Fotomontasje: 
PW Arkitekter as /Kyrre S. Fledsberg

INVItaSjoN tIl PreKValIfISerINg:  
KuNSt tIl loNgyearbyeN KulturHuS
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I sommer byr Tromsø på en unik mulighet til å 
se samtidskunst i verdensklassen, når David 
Hockney gjester Nordnorsk Kunstmuseum med  
utstillingen Northern Landcapes.
Henrik Somdal, museumsassistent, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

David Hockney (f.1937), den britiske samtidskunstens grand old man, har et av de 
største navnene på den internasjonale kunstscenen, og blir av mange regnet som 
Storbritannias fremste nålevende kunstner. Nylig gikk britene mann av huse for å se 
hans store utstilling A Bigger Picture på Royal Academy i London. Over en halv million 
besøkende sørget for utsolgte billetter og milelange køer til utstillingen, som ble den 
største suksessen i akademiets historie. 

En britisk Warhol
Hockney vokste opp i Bradford i Yorkshire, hvor han begynte sin utdannelse ved Brad-
ford School of Art før han studerte ved Royal Academy i London mellom 1959 og 
1962. Allerede som student vakte han oppmerksomhet med sin djerve og abstra-
herende stil, og ble ved sin uteksaminasjon belønnet med akademiets gullmedalje. 
Samme år deltok han i den banebrytende utstillingen Young Contemporarys. Som et 
friskt oppgjør med etterkrigstidens dystre realisme, markerte utstillingen et generas-
jonsskifte i britisk kunst, og ble en pådriver for den spirende popkunstbevegelsen.
  Fascinasjonen for det moderne livet førte Hockney til USA, hvor han ble kjent med 
Andy Warhol, og han bosatte seg etter hvert i California. Her fikk han sitt endelige 
gjennombrudd, særlig gjennom sine skildringer av badende unge menn og det søte 
liv i Californias gay life. 

  Over årene har Hockney markert seg som en fremragende maler og tegner. Hans 
produksjon omfatter noen av 1900-tallets mest gjenkjennelige kunstverk, og hans 
Mr. and Mrs. Clark and Percy (1971-72), må regnes som et ikon i kunsthistorisk sam-
menheng. Selv om hans kunst til tider har vært kontroversiell, har han allikevel i 
større grad enn mange andre samtidskunstnere maktet å vekke beundring hos både 
kunstkjennere og menigmann. 

Northern Landscapes 
Fra 1990-årene og fremover har Hockney i stadig større grad konsentrert seg om 
landskapsmaleri, en interesse som ble vakt gjennom skildringer av hans hjemlige 
Yorkshire. For denne delen av sin produksjon benytter han hovedsakelig akvarell som 
medium. Motivet fordeles over flere ark, som ved montering på vegg danner store, 
sammenhengende prospekter. 
  Hockneys interesse for storslagen natur førte ham etter hvert til det amerikanske 
canyonlandskapet og deretter, i 2002, på en reise til Island og Norge. Reisen resulterte 
i en serie monumentale malerier av nordiske landskap. 
  Det er et utvalg av disse landskapene som vises ved Nordnorsk Kunstmuseum 
i sommer. Utstillingen Northern Landscapes består av 5 akvareller i monumentalt 
format, sentrert rundt verket Midnight Sun, Norway (2003) som nylig ble ervervet 
av Nordnorsk Kunstmuseum, med støtte fra SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse. 
Utstillingen vil også inkludere andre motiver fra Norge og Island, som det slående The 
Maelstrom Saltstraumen, Bodø. 
  Utstillingen er så langt den største mønstringen av Hockneys kunst her til lands, og 
en unik mulighet til å oppleve dette svært kontinentale bidraget til norsk og nordnorsk 
kunsthistorie. 
Utstillingen David Hockney: Northern Landscapes vises i perioden 
23. juni - 30. september 2012.

David Hockney: Midnight Sun, Norway, (2003) Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø 

NortHerN laNDScaPeS
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Maleren Eilert Adelsteen Normann var født i 
1848, på Vågøy ved Bodø. Han var arving til han-
delsstedet som faren hadde bygget opp, og dro til 
Kjøbenhavn for å studere økonomi. 

Bjørg Heggstad Jakhelln, billedkunstner og kunsthistoriker

Studieårene i København sporet ham av fra kjøp og salg og han startet sin læretid på 
Düsseldorfs Kunstakademi da han var 21 år gammel.

Normanns tidligste malerier, fra 1870-årene, viser at han holdt seg innenfor et senro-
mantisk billedutrykk. Han malte rolige idyller med solbelyste fjell og fjord, husklynger 
og fiskerbonden ved båten i fjæra. Den store vekten han la på lysvirkninger finner vi 
allerede fra denne perioden. 

Adelsteen Normann utviklet raskt sine landskapsbilder i mer ekspressiv retning. For-
matene ble svært store, og i dramatiske solnedgangsbelysninger viser han steile, 
forrevne fjell og isbreer som styrter i havet. Disse sublime og eksotiske naturbeskriv-
elsene sendte nok gysninger gjennom det urbane publikum i Berlin og Paris, opptatt 
som de var av skrekkens romantikk.

Hver sommer var han i Norge for å skissere og gjøre studier for sine malerier. Han 
holdt seg til den veletablerte tradisjonen han hadde lært i Düsseldorf. Alt sitt studie-
materiale fra sommerens opplevelser tok han med hjem til atelieret i Tyskland. Her 
komponerte han skissene sine sammen til landskapscener på store formater, med 

folkeliv og bebyggelse. Fra 1890-årene ble skissematerialet supplert med egne fo-
tografier av motiver og detaljer. 

Han var en meget aktiv kunstner. Adelsteen Normann deltok på mange utstillinger 
over hele Europa og i USA, og stilte ut nesten årlig i Berlin gjennom hele karrieren. 
Det samme gjorde han i Paris i en 15-års periode mellom 1880 og 1895. Normanns 
fjordlandskaper fra Norge ble svært populære blant det tyske kunstpublikum, og han 
ble keiser Wilhelm II’s yndlingsmaler. Han mottok flere medaljer på Verdensutstill-
inger i flere land. Til Trondheim Kunstforening ble han innkjøpt hele 19 ganger. Adel-
steen Normann flyttet til Berlin i 1887.  

Det ser ut til at Normann ville støtte unge kunstnere fra Norge. Tidligere hadde han 
anbefalt både sin fetter Ole Juul, og Gunnar Berg fra Svolvær til å begynne i Düssel-
dorf. Det var også Normann som inviterte den unge Edvard Munch til Berlin. 

Adelsteen Normann arbeidet mye og han fornyet sitt kunstsyn og sin maleteknikk. 
Han forble ikke upåvirket av nye teorier og kunsten han så på sine reiser i Frankrike 
og Italia. I 1890-årene legger han om hele malemåten, tar opp nye tema og benytter 
trekk fra impressionistene. Han går tettere på motivet, bruker renere farger, maler 
pastost. 

Adelsteen Normann flyttet av helseårsaker til Norge i 1917, og dør i 1918, 70 år 
gammel.

Først i 1996 ble han innkjøpt til Nasjonalgalleriet. I 1994 ble Stiftelsen Adelsteen 
Normann etablert i Bodø.  Nordnorsk Kunstmuseum viste en stor utstilling i anledning 
kunstnerens 150-års fødselsdag i 1998. 

aDelSteeN NormaNN
- bodøS düSSeldorfer

Adelsteen Normann. Foto: Bjørn Erik Olsen
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aDelSteeN NormaNN
- bodøS düSSeldorfer

For å nå kunstforeningens mål om nyrekrut-
tering og involvering av ungdom, har Harstad  
Kunstforening denne våren invitert ungdom til 
samarbeid gjennom elevutstilling, reportasjer og 
markedsføring.

Merete Kamsøy, leder Harstad Kunstforening

Stangnes videregående skole presenterte for fjerde gang elevarbeider gjennom ut-
stilling i regi av kunstforeningen. Denne gangen ble arbeidene vist i foreningens 
lokaler, med utstillingsåpning 16. mars. Utstillingen sto i 2 uker.
Rektor Sylvi Berg foretok den offisielle åpningen og frisørelev Rebecca Blix, iført 
barokk antrekk og make-up, loste publikum gjennom kveldens program.

Utstillingen viste mangfold og bredde fra klassene Design og håndtverk, Frisør, Me-
dier og kommunikasjon, Studieforberedende med formgivningsfag og Stangnes 8-13. 
Elevene har vært involvert i store deler av prosessen; Ina Alm designet årets plakat 
og invitasjoner, og DH-klassene har arbeidet med presseskriv og markedsføring i faget 
kvalitet og dokumentasjon. Oppgavetekstene forelå som en «lærerveiledning» for 
publikum.

Elevene presenterte mange arbeider innen temaet barokk/rokokko; store antrekk og 
tilbehør i ulike materialer, hvor detaljer og former var det iøynefallende. Frisørelevene 
viste høye, pompøse og detaljerte frisyrer fra parykkens glansdager. En stor del av 
utstillingen var redesign-stol, hvor oppgaven var å eksperimentere og fabulere for å 
oppnå nye uttrykk. Elevene hentet inspirasjon fra naturen, følelser og stilhistorien. 
1.klassene viste også frem sine portretter tegnet med blyant, med fokus på skygge-
legging.

Studieforberedende med formgivningsfag viste barokkantrekk, pasteller, lerretscollag-
er med politisk motiv, popkunstportretter, trykk, arkitekturplakater, arkitekturmodeller 
og designprosessoppgaver.

Stangnes 8-13 som får deler av opplæringen på videregående, er representert med 
medier og kommunikasjonsgruppa. 10. klassingene viser fram akrylbildet Min Mari-
lyn, inspirert av popkunst. Denne gruppa besøkte også kunstforeningen under utstill-
ingen med Trygve Dag Ellingsen, hvor oppgaven var å skrive en reportasje. Til denne 
oppgaven involverte vi også ungdomsbedriften Typeit UB, hvor medieelevene kom 
med skrivetips og gode råd. 

Utstillingsåpningen trakk om lag 60 besøkende, hvorav mange hadde sitt første møte 
med våre lokaliteter. Videre var elevutstillingen svært populær blant byens barne- og 
ungdomsskoler. Responsen var positiv og besøkende ytret ønske om gjentagelse!

eleVutStIllINg I  
HarStaD KuNStforeNINg

Trykksaker som 
 vekker begeistring! www.forretningstrykk.no

Telefon: 75 56 54 40

trykking

grafisk design

annonser

forretningstrykksaker

reklamebrosjyrer

kataloger

plakater

webdesign

MILJØMERKET

241    TRYKKERI    
74

1

T.v.: Arbeider fra Studieforberedende med 
formgivningsfag og Frisør. 

T.h.: En stor del av utstillingen var redesign 
av stoler. Denne laget av to klasser på 

Design & Håndverk. 

Alle foto: Merete Kamsøy
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Kanske kan vi påstå att teckningen är människans 
mest ursprungliga bildmedium, bildkonsten bör-
jar med teckningen, med att handen ristar, ritar, 
drar en linje på en yta. 

Jan-Erik Lundstrøm, Samisk kunstnersenter

Ni känner berättelsen om Dibutades, en ung kvinna från grekisk mytologi som, rädd 
att förlora sin älskade som drar ut i krig, direkt på köksväggen kalkerar hans ansikts-
profil från den skugga som kastas av bordslampan. Teckning som en vilja att se och 
bevara. Och enklare bildteknologi finns förstås inte; ett papper, ett ritstift. Och också 
ett bildmedium som levt genom en märkvärdig renässans det senaste decenniet.

Hanne Grieg Hermansens främsta medium är teckningen, främst blyertsteckningen. 
Hon är en driven, ja virtuos, tecknare som handhar hantverket med stor precision och 
med stor arbetsinsats. Men hon är också en konceptuellt sofistikerad och en oortodox 
och särpräglad tecknare som skapar märkvärdiga och gåtfulla teckningar.
Ett särskilt kännetecken är ett mycket intimt och på samma gång lite avigt  

samisk senter for samtiDskunst, karasjok 13.04.-06.05.2012

HaNNe grIeg HermaNSeN 
- StoNe taPe

förhållande till fotografiet. Hennes teckningar talar ett fotografiskt språk. Utan att 
nödvändigtvis eftersträva fotorealism (eller en illusionism) fångar de upp och återger 
fotografiska egenskaper som dubbelexponering, rörelseoskärpa, ljusslöjad film eller 
skadade emulsioner. Hon fånger också upp ett så historiskt och estetiskt specifikt fo-
tografiskt uttryck (och teknologi) som Polaroiden. Allt omsatt som blyertsteckningar, 
som liksom importerar fotografiska egenskaper till teckningsmediet där de kolliderar 
med teckningens egna egenskaper, som till exempel mötet mellan en maskinell/
mekanisk bild och en utförd med handen. Eller en i det närmaste våldsam kontrast 
när det gäller tidsperspektiv.
Motiven i Hermansens teckningar har också olikartade ursprung. Några tycks mest 
härstamma från amatörfotografiet, en del alluderar på misslyckade eller till och med 
automatiska fotografiet, utan en avsändare. Andra hämtas ur vetenskapliga diskurser 
och praktiker – en fot drabbad av en hudsjukdom (eller är det ett ljusfenomen).  
I några glider det fotografiska, nästan motståndslöst, över i tredimensionalitet.  
Ett älgkranium har gnuggats magiskt självlysande grå med grafitens hjälp. Och där 
finns en diamant, tredimensionell den också, men ofullbordad, en fasad. Men en 
glimrande vacker metateckning, en teckning om teckningar och tid och inte minst 
hur allt kan förändras, från fotografi till teckning, från teckning till föremål. Och här 
då i själva materiens natur – grafit och diamant som varianter på samma grundämne. 

Blitz, 2010 Blyant på papir 50x70cm. Foto Marvin Pope
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samisk senter for samtiDskunst, karasjok 13.04.-06.05.2012

HaNNe grIeg HermaNSeN 
- StoNe taPe

Nordnorsk kunstnersenter har, 
som del av sin satsning på  
Helgeland, inngått samarbeid  
med Petter Dass-museet om et 
ute-romsprosjekt under Petter 
Dass-dagene. 

Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter

Ann Kristin Einarsen og Grethe Irene Einarsen er valgt 
til å utforme installasjoner på Alstahaug. Skulpturer i stål vil bli plassert på nøye 
utvalgte steder på museumsområdet. Som litteraturfestivalen i sin helhet, tar også 
dette prosjektet for seg stedet som tema. Ved hjelp av speiling, silhuetter og bilder 
av Alstahaug fra en helt annen tid på året, lekes det med vår oppfatning av omgiv-
elsene. Skulpturene både speiler og representerer utvalgte bygninger og landskaps-
fragmenter fra Alstahaug. Tid og sted blir forskjøvet, og vi som ser på blir var vårt 
eget ståsted på en ny måte. 
Grethe Irene Einarsen og Ann Kristin Einarsen er begge fra Narvik, og har hver for 
seg vært aktive på utstillingsfronten etter at de gikk ut fra henholdsvis akademiet i 
Bergen (1999) og Kunsthøyskolen i Oslo (2011). 

NNKS-ProSjeKt  
uNDer Petter 
DaSS-DageNe

Jane with Unexplored, 2010 Blyant på papir 200x201cm. Foto Marvin Pope

INNRAMMING
GALLERI • KUNST

ÅPNINGSTIDER  
Fauske: Hverdager 10-16.30
Tor10.00-18.00 | Lør 10-14
Bodø: Hverdager 11-16
Tor 11-18 | Lør 11-15

Vi selger kunst av kjente norske kunstnere  
fra hele landet og har meget stort utvalg;  

ca 300 bilder utstilt med ramme.

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

www.gallerifauske.no

Siggerud Rammeverksted
Storgaten 52 • Fauske
Dronningensgt. 12 • Bodø
Mobil: 90 72 91 76
E-post: olrei-s@online.no

Kommende 
utstillinger i Bodø:

Foto: Grethe Irene Einarsen



18   SKINNBLAD  juni 2012 

bokomtale

mItt lofoteN!
Mitt Lofoten - Else Maj Johansson. Bokomtale av Sigurd Stenersen

Boken «Mitt Lofoten» av den svenske billedkunstneren 
Else-Maj Johansson er en intens og heftig kjærlighets-
erklæring til Lofoten, og er et nærværende og avs-
lørende selvportrett av kunstneren. Maleren og gra-
fikeren Else-Maj Johansson ble for 50 år siden fanget 
inn av magien i Lofoten. Utgangspunktet ble fra 1986 
Sørvågen i Lofoten. Der bygde hun opp et møtested for 
billedkunst og formidling, og atelieret hennes  åpnet 
for kursaktiviteter som lokalbefolkningen i høy grad har 
visst å benytte seg av.

Hennes mangeårige utdanning og bakgrunn fra europeisk kunstliv har gitt henne et 
faglig herredømme som forbløffer. Denne boken rommer i det alt vesentlige motiver 
og stemninger fra øyriket, men samtidig er det et dypdykk i hennes egenart. Kall det 
gjerne en avdekning av sentrale dimensjoner i hennes maleriske prosjekt.

Hun er ekspresjonist fremfor noe, og samtidig tilbakeholden. Billedkunst favner para-
dokser, og EMJ  rommer mange. Hun er egalitær og meget kresen, stillferdig og liden-
skapelig, burlesk og ydmyk. Hun vant et navn hjemme i Sverige, og havnet i Lofoten.
Hun har hele tiden med utgangspunkt i maleriene tilbudt kvalitetsgrafikk så lavt priset 
at hun er blitt allemannseie her nord.
 
Boken er en mønstring av motiver forankret i Lofotens virkelighet. Solskimmer,  tåke, 
stormfylte fjordbotner, brått mot båer og skjær, uvær, idyll, grotesk livsutfoldelse i 
St-Hansbelysning,  forheksede landskap. Havet, lyset, fjellet,  topografiens lek med 
fargene – eller er det omvendt?  Det speiler en helhet som tvinger en til å se.  –Og 
gjenkjenne, selv om du ikke har vært der! Men dessuten, i arbeidene hennes er 
en livsfølelse som sprenger seg vei. Man aner en  kraft som bryter alle sperrer. 
Overdrevent, kanskje det noen ganger. Men aldri finner du en falsk tone. EMJ har et 
nærvær i arbeidene som overvelder!

Det lille fnugget av en fiskeskøyte i en uendelighet av lys, av skyers spill, av en ro som 
favner evigheten. Mot dette står de hete favntak, intense følelser i all sin villskaps 
ubendighet. Livsutfoldelse og stillhet.

I samlingen finner man to essays, av henholdsvis Staffan Søderblom og Lars Nygren.  
Og beretningen om Tennes Kaspara, ført i penn av Steinar Friis.
Boken er utgitt på Licentia Forlag.

Mens midnattssolen stråler over Tromsø hviler 
det en aura av måneskinnsbelyst mystikk over 
veggene i Nordnorsk Kunstmuseum. En glemt 
nordnorsk kunstnerpionér kommer til heder 
og verdighet igjen når utstillingen Måneskinns-
maleren åpner 23. juni.
Henrik Somdal, museumsassistent, Nordnorsk Kunstmuseum

Kunsthistorien er ikke hugget i stein, og mange kunstnere har falt utenfor når deres 
idealer ikke lenger har samsvart med tidens preferanser. Knud Baade (1808-1879) 
opplevde å bli hyllet som en av landets fremste malere og hans stemningsfulle bilder 
vant ham internasjonalt ry. Måneskinnsmaleren er allikevel den første utstillingen om 
kunstneren ved et norsk museum. 

En nordnorsk pionér
Med utdannelse fra Kunstakademiet i København og ambisjoner som historiemaler, 
vendte Knud Baade tilbake til Norge i 1828 og begynte sin karriere som selvstendig 
kunster. Selv om han var født i Skjold i Rogaland og oppvokst i Bergen, var det først 
da han som ferdig utdannet flyttet med familien til Sogn, at han for alvor oppdaget 
skjønnheten i det norske landskapet. 
  Baade kom til å forfølge sin interesse for landskapsmaleri gjennom en serie  
studiereiser på 1830-tallet. Sommeren 1834, kun to år etter Peder Balkes skjell- 
settende reise til Nord-Norge, dro Baade ut på sin egen nordnorske ekspedisjon. Slik 
det hadde vært for Balke, ble møtet med landsdelen en opplevelse som skulle prege 
ham for resten av livet – og som skulle få konsekvenser for kunsthistorien. Balke og 
Baade kan sies å ha oppdaget Nord-Norge for billedkunsten, og de ble de første av 
den lange rekken kunstnere som siden har søkt seg til landsdelen for motiver og 
inspirasjon. 

Tysk triumf
Det er grunn til å tro at inntrykkene fra nordlandsreisen var avgjørende for at Knud 

Baade bestemte seg for å legge historiemaleriet til side og konsentrere seg om land-
skapsmaleri. I 1836 besøkte han J.C. Dahl i Dresden, og han kom etter hvert til å 
bosette seg permanent i Tyskland. I Dresden ble han introdusert for Caspar David 
Friedrich, og ble påvirket av kunstnerens beåndede natursyn. Snart vakte han oppsikt 
med sine sublime landskaper, hvorav flere har motiver fra Nord-Norge. 

mÅNeSKINN og mIDNattSol

Kystlandskap i måneskinn, 1851 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
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Den Nordnorske Kunstutstilling er den årlige landsdels utstillingen for 
bildende kunst av kunstnere som er født i, er eller har vært fast bosatt i 
landsdelen.

 •  Nordnorsken 2013 er basert på fri innsendelsesrett
 •  Juryen oppnevnes i samarbeid med kunstnernes fagorganisasjoner
 • Den Nordnorske Kunstutstilling fremvises i de tre nordligste fylker
 • Utstillingen arrangeres og administreres av Bodø Kunstforening

	 SØKNADSFRIST:	1.	september	2012
 Veiledning og søknadsskjema: www.DNNK.no
 Velkommen med din søknad.

www.dnnk.no

Bodø Kunstforening
Pb 561, 8001 Bodø

Tlf: 75 52 23 22
E-post: post@bodokunst.no

mÅNeSKINN og mIDNattSol
  Baades renommé økte ytterligere da han fra 1845 bosatte seg i München. Her 
fantes et stimulerende miljø i byens sydende kulturliv – og et publikum som visste 
å verdsette hans begavelse. Med årene ble Baades landskaper mindre stedsspesi-
fikke, og han konsentrerte seg i større grad om romantiske stemningsskildringer. Hans 
norske måneskinnslandskaper gjorde ham berømt – i så stor grad at hans byste ble 
oppstilt i Neue Pinakothek, i selskap med tidens mest fremstående tyske kunstnere. 

En glemt mester 
Baade døde i 1879 som en høyt anerkjent kunstner, men opprøret mot romantikkens 
idealer var allerede fullt i gang. For en tid som forvekslet sentimentalitet med en-
foldighet, og primært betraktet følelseslivet som en kilde for kritisk selvgranskning, 
fremstod Baades kunst som tam og affinert. 
  Med våre dagers interesse for romantisk kunst, er tiden moden for å betrakte 
Baades kunstnerskap med nye øyne. Gjennom over 60 kunstverk viser utstillingen 
bredden i hans produksjon, så vel som arbeider av andre sentrale romantiske malere 
som Friedrich og Dahl. Boken vil ledsages av den første monografien om kunstneren, 
skrevet av Knut Ljøgodt og utgitt av Orkana Forlag i samarbeid med Nordnorsk Kunst-
museum 
  Vi håper utstillingen og boken kan bidra til å legge gamle fordommer til side, og 
medvirke til å gi kunstneren den oppmerksomheten han fortjener. 

Måneskinnsmaleren - Knud Baade (1808-1879), Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
23. juni – 30. september 2012.

SOMMERUTSTILLINGER I NNKM
23. juni – 30. september

DAVID HOCKNEY
NORTHERN LANDSCAPES

•
MÅNESKINNSMALEREN

KNUD BAADE

Nordnorsk Kunstmuseum
Sjøgata 1, Tromsø • Tlf 77 64 70 20
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