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ULVEHIET Ingjerd Hansen Juvik. Turné; 
Se Kunst i Nord-Norge, i samarbeid 
med 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
01.12-31.12 Samtidsmuseet  
 for nordlige folk

Eventyrlig - gamle fortellinger i ny 
drakt. Turné: Se Kunst i Nord-Norge, 
produksjon: Nasjonalmuseet.
27.10-04.11 Kunst og Kaos, Brønnøysund
17.11-02.12 Vefsn museum, Mosjøen
09.12-31.12 Petter Dass-museet

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

SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010:
01.09-14.10 Petter Dass-museet 

Am I making up what really happened? 
Svein Flygari Johansen
31.8 – 30.09.2012 - Tromsø Kunstforening

Soundscape Røst – remikset for Tromsø 
Kunstforening og Insomniafestivalen. 
Elin Øyen Vister
19.10 – 04.11 Tromsø Kunstforening

Redselen for å mislykkes.  
Mattias Härenstam
16.11 – 30.12 Tromsø Kunstforening

Open Space. Christine Istad, Hennie Ann 
Isdahl, Lisa Pacini og Mona K. Lalim
16.11 – 30.12 Tromsø Kunstforening

PolArt 2013. Christian Bermudez, 
Helene Sommer og Sigbjørn Bratlie
18.01 – 24.02 Tromsø Kunstforening

Olives - Festivalutstillingen 2013. 
Sigalit Landau
18.01 – 14.04 Tromsø Kunstforening

Illusjoner. Knutsen, Paulsen og Hoem.
ABSTRAKT/ABSURD – en interaktiv 
undersøkelse med maleri og video. 
Roghieh Asgari Torvund                  
07.09-07.10 Bodø Kunstforening

Lindsay Seers, Elina Juopperi 
07.09-17.10 Samisk Kunstnersenter

Mystikk - fotoutstilling i samarbeid 
med Narvik Kameraklubb
08.09-23.09 Narvik Kunstforening

Every Story is Imperfect.  
Margarida Paiva.
MULM - en reise gjennom skygger og 
villfarelser. Harald Lien.
12.10-11.11 Bodø Kunstforening

Statusrapport fra arkivet.
Linn Halvorsrød.
 26.10-11.11 Bodø Kunstforening

X-er, skulpturelle objekter 
med tekst. Silje Villhodd.
1310.-28.10 Narvik Kunstforening

Maleriutstilling. Nina Beyer.
10.11-25.11 Narvik Kunstforening 

Vinterstemning. Familiedag med 
kunstneriske aktiviteter for barn 
18 november  Svolvær Kunstforening

Desemberutstilling. FIG-gruppen.
23.11-20.12 Bodø Kunstforening

Ingjerd Hansen Juvik. Japan.

Annine Qvale. Kvitebjørn Kong Valemon, (2005) 
Penn, akvarell og gouache. 297 x 295 mm Til 
Den store boken med eventyr. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag, 2005. Foto: Nasjonalmuseet

I et møte med Norsk Kulturråd nå nylig, falt uttalelsen: 
«det er i Nord-Norge det skjer. Vi legger merke til at det 
på kunstscenen i Nord-Norge skjer enormt mye for tiden».
Ja, og det er virkelig sant. Innenfor alle kunstsjangre, ulike 
kunstinstitusjoner og andre kunstaktører er det en stor 
aktivitet, og trøkk på produksjoner, visninger, samar-
beidsprosjekter, internasjonale kontakter – og store nye 
planer og visjoner på kunstens vegne. Interessante kunst-

prosjekter og visninger dukker opp «over alt». Som Street art prosjektet i Vardø  
i sommer, i regi av Nordnorsk kunstnersenter. 

Styrken til den nordnorske kunstscenen er variasjon og antall aktører som samlet 
sett innehar enormt mye kompetanse. Det er dyktige fagpersoner, dyktige kunst-
nere innafor ulike kunstsjangre - og guts til å tenke grensesprengende og nytt.

Vi har i tiår bygget opp kompetanse, bygget relasjoner, sørget for at kunstproduk-
sjoner har dukket opp innenfor tradisjonelle visningsarenaer, i uterom og i mer 
utradisjonelle varianter. Og dette skjer mest i kraft av våre egne institusjoner, 
kunstaktører og kunstnere selv. Landsdelen «leverer» kunst på et høyt nivå og  
det blir lagt merke til.

Mulighetene til kunstlivet i Nord-Norge ligger også i at alle aktørene – sammen 
utvikler gode plattformer for samarbeid, kunstproduksjoner og visninger. Og vi 
lykkes godt når vi slår oss på lag! Se Kunst i Nord-Norge viser til samarbeid med 
Pikene på Broen –i forbindelse med turnè av utstillingen GIERDU til Russland i 
april i år. Hvor Pikene med sin kompetanse på Russlandssamarbeid sørget for 
profesjonell tilrettelegging og gjennomføring av arrangement. Vi har fokus på 
at uvikling av hver enkelt institusjon, også gir muligheter til utvikling av faglig 
samarbeid. Jeg håper Kunstnett Nord-Norge som samarbeidsforum kan finne sin 
form og bidra til nettopp dette. Landsdelen er så sammensatt og stor geografisk 
at vi trenger alle og en som bidrar til produksjon og visning av kunst.

Jeg håper vi i Statsbudsjettet kan få en styrking av budsjettene til Se Kunst og  
andre kunstinstitusjonene i landsdelen, slik at det ligger til aktørene i den nord-
norske kunstarena selv å definere hvilke kunstproduksjoner som er interessante.
Alle er tjent med større forutsigbarhet i kunstproduksjonen - de som produserer 
ny kunst, de som har et landsdelsdekkende ansvar for historisk kunst, små og 
store kunstforeninger, kunstnere – listen er lang. Og for hver en ny krone som 
tilfaller landsdelen skal vi juble. Det betyr enda mer kunst ut til folket.

Det er også i alles interesse å styrke det sentrale leddet – visningsstedene, og 
gjøre disse bedre rustet til å formidle og ta imot kunstutstillinger og prosjekter.  
At departementet også ser behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge 
spesielt har gitt oss store forhåpninger til å realisere en arrangørstøtte allerede  
i neste års statsbudsjett.  

Dette håper jeg et samlet kunstfaglig miljø, i alle herlige varianter, kan spille 
inn til sentrale styresmakter frem mot neste statsbudsjett. En styrking av Norsk 
Kulturråds budsjetter er avgjørende for å få styrket satsingen på visuell kunst  
som regjeringa nettopp ga ut en oppløftende melding om.

En optimistisk hilsen på kunstens vegne: 

Trine Noodt
Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge M
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når eg kjem inn døra til svolvær Kunstforening, 
ser eg fleire dører i det kvite rommet. Berre to av 
dei hører rommet til. Dei andre kan ein ikkje gå 
gjennom. 

Av Berit Oksfjellelv

Oksfjellelv er frilansjournalist, har arbeidd som norsklektor og lærar i uttrykkshistorie og i kunst 

og handverk, og gjev i haust ut barneboka «Ut av Munnen» på Mangschou. Hun har mellomfag 

i kunsthistorie og hovudfag i nordisk, og har òg arbeidd i namnekonsulenttenesta i Norsk ordbok 

og i Landslaget for Norskundervisning.

Rett overfor meg er dørene til T-banevogna i ferd med å gli igjen, og eg tek meg i å 
ville springe bort til dei for å nå toget. Men dørene er ein illusjon. 
Bjørn Tore Stavang har malt desse dørene i naturleg storleik. På nært hald ser ein tørre 
penselstrok på eit tredelt lerret. Eg let meg lure, som tittelen på utstillinga inviterer 
til (Perceptual fraud). «Do not lean on Door» står det midt på T-banevogna. Eg skal 
ikkje gjere det.
 Eit måleri dekkjer eit av hjørna på utstillingsrommet. Eit todelt lerret der venstresi-
da viser ei døropning, høgre lerret viser døra. Ein teknisk god illusjon som ville lurt oss 
hadde det ikkje vore for den gule målingsflekken som er splæsja utover – ikkje berre 
dørbladet, men òg over døropninga, der det òg er ei spegling av ei anna dør – eller 
er det den same? Og målingsboksen med den gule målinga er på veg inn i det mørke 
rommet.
 Ein komposisjon består av eit laust lerret ved sida av eit tredelt lerret. Det illuderer 

eit rom – eit hotellrom? Eit sjukehusrom? Vindauget blir spegla gjennom døra som 
igjen blir spegla i ein spegel på rommet – her er det full optisk forvirring, og eg blir 
lura på same måte som av Eschers trappeteikningar, berre at hos Stavang blir eg 
nesten lura til å tru at dette er verkeleg.
 Eit gammalt vindauge – eit sprukke glas, eit som er heilt borte. Inne i huset – rot, 
berepose, pappesker. Glasruta speglar ein tom fiskehjell. I vindauget på andre sida av 
rommet vi ser inn i, ser vi utsnitt frå ein by som liknar Svolvær; ein vasskant, ei kvit 
kyrkje og eit moderne høghus av glas som ruvar høgare enn kyrkja. Er det eit hotell, 
eit forretningsbygg? Huset til Mammon tek større plass enn gudshuset. Ein samansett 
samtidskritikk; fråflytting, urbanisering, nedlegging av primærnæringa og oppblom-
string av tertiærnæringa.
 Det svakaste leddet i utstillinga meiner eg er dei tolv lerreta som til saman utgjer 
verka Existentialism for the Masses og Common Ground. Den openberre mediekri-
tikken i desse tv-skjermbileta blir platt og uinteressant, og bryt med den langt meir 
spennande illusjonismen i dei barokkaktige interiørframstillingane i dei andre bileta.

 Urbaniseringa/fråflyttinga frå bygdene, oljesølet, 
– men først og fremst kunstfilosofi og estetiske 
grunnlagsproblem er tema som får gjennomgå i dei 
hyperrealistiske bileta til Stavang. Best synest eg han 
lykkast med det siste. Og det lykkast han til gjengjeld 
veldig godt med.

kunstkritikk: Bjørn tore stavang i svolvær kunstForening
illusjonistisk lureri og openBerr samtidskritikk 

PercePtual FrauD

T.v.: Common Ground .
Nederst: An Irregular Corresponding Transformation. 
Foto: Berit Oksfjellelv
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«odor Water Limo» er en utstilling som grøfter 
og drøfter kulturlandskapet med uøkonomiske, 
ikkehistoriske, romantiske, pseudovitenskapelige 
og ikke minst unaturlige grep. 

Trygve Luktvasslimo, kurator Odor Water Limo

Utstilling gikk av stabelen i en låve på gården Luktvasslimo (oversatt: Odor  
Water Limo) i Vefsn. Man entrer galleriet via låvebrua og tråkker samtidig over Kevin  
Murphys Trolling for Booty, en collage av lydklipp fra auksjoner, det selges kyr og 
moderne kunst om hverandre. I installasjonens senter  finner vi ei velfrisert steinrøys 
overstrødd med juggel. Endre Aalrusts All Families are psychotic består av en mor-far-
barn-konstellasjon av fugleskremsler: ei mor med strykejernsbrennmerker på kjolen 
og leopardtights, en far av uendelige variasjoner av dølle dressbuksetekstiler, en sønn 
i glinsende polyester. Fotograf Lena Knutli viser dyrebilder, fra saueflokken som stirrer 
utstillingsbesøkeren i senk, til blinkskudd av en norsk delfin i sprang. Mer dyr finner vi 
i Wolfgang Müllers Séance Vocibus Avium hvor utryddede fuglers sang rekonstrueres 
av profesjonelle musikere, basert på forskeres og jegeres nedtegnelser. Svenske  
Mattias Nordéus The Dance of Death består av to bemalte skulpturer som visuelt 
kan sammenlignes med de første 3D-modellene i dataspill fra 90-tallet. Verket stiller 
fundamentale spørmål rundt naturtrohet, illusjon og virkelighet. 

Høy på landet
Hilde Kjos The train is leaving the station er et utvalg av mobiltelefonvideoer samlet 
over flere år, landskap som seiler forbi filmet gjennom togvinduet. Ved Kjos side finner 
vi danske Ditte Lyngkær Pedersens installasjon av sin avdøde bestemors landskaps-
malerier, iscenesatt ved Pedersens titler og museale bakgrunnsvegg. Trygve Lukt-
vasslimo viste verket Vill orkidé, en serie innrammede fotografier av den pandemiske 
stueplanta Phalaenopsis. Fredrik Strid viser verket Lost and Found, en skulptur som 
han produserte ved å trille den de 120 milene fra sitt atelier nord for Stockholm til 
utstillingsplassen. Skulpturens overflate bemaltes daglig og ble slik et sedimentært 
vitnesbyrd fra den pilegrimsaktige vandringen. 

Gøy på landet
Organiske sedimenter (råolje) sto også i fokus i Mathias Krygers tekstbaserte perform-
ance Oil, manuset tar for seg kompleksiteten i forholdet mellom tilbud og etterspør-
sel, i en rekke overførte betydninger, framført til en eskalerende pulsrytme og en 
slags striptease. Jenny Yurshansky tilbragte sommeren 2012 som artist-in-residence 
på Luktvasslimoen med prosjektet Blacklisted: A planted Allegory som problema-
tiserer definisjonen av begrepet invaderende arter (jamfør Artsdatabankens Norsk 
svarteliste, 2012). Endelig har vi Edvine Larssens skulptur Intermesso som ses best 
fra utsiden av galleriet, hennes religiøst refererende koronastråler setter prikk over 
i-ene i utstillinga. 
Musikerne Ole Morten Vågan og Axel Dörner leverte under kvelden en 25  
minutter lang utfordring av en akustisk konsert til de lyttevillige av utstillingens nesten 
300 besøkere, og bekreftet vår egen hypotese om at tyggemotstand og gryterett –  
kompromissløs kunst og partytelt – gjerne går hånd i hånd. 

For bildeserie og mer: www.owl.tf

«odor Water limo» internasjonal samtidskunstutstilling på Helgeland

Det oPPrINNelIge 
KulturlaNDSKaPet?

Juveler lagd av plast i Kevin Murphys «Trolling for Booty». Foto: Endre Aalrust
Endre Aalrusts «All families are psychotic (the son)». Foto: Endre Aalrust
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eveNtyrlIg  
gamle Fortellinger i ny drakt
Av Møyfrid Tveit, kurator og Ida Strøm-Larsen, prosjektleder ved Nasjonalmuseet

eventyrlig er en utstilling produsert av nasjonalmuseet i 
forbindelse med 200-årsjubileet for Peter christen Asb-
jørnsens (1812–1885) og Jørgen Moes fødsel (1813–1882).
utstillingen turneres i nord-norge fra oktober 2012 til mai 
2013 gjennom se Kunst i nord-norge til 11 visningssteder. 

Formidlingstilbudet i nordnorge-turneen er rettet mot et voksent publikum, en mål-
gruppe som Se Kunst i Nord-Norge ønsker å sette mer i fokus. I samarbeid med Nas-
jonalmuseet blir det arrangert en opplæringsdag på første visningssted, Kunst og Kaos 
i Brønnøysund. Møyfrid Tveit, kurator ved Nasjonalmuseet og Annine Qvale, kunstner 
representert i utstillingen deltar. 

De klassiske illustrasjonene til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr danner utgang-
spunkt for utstillingen med vekt på Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger. 
Disse knyttes i utstillingen til samtidige kunstneres visuelle tolkninger av de samme 
eventyrene; Rune Johan Andersson, Finn Graff, Harald Nordberg og Annine Qvale. 
Utstillingens originale eventyrtegninger av samtidige kunstnere kan ses som en vi-
dereføring av tradisjonen fra 1800- og 1900-tallet. Noen har tydelige referanser til 
forgjengernes illustrasjoner, mens andre vektlegger nye elementer i sine tolkninger 
av eventyrskatten. I Eventyrlig. Gamle fortellinger i ny drakt får publikum mulighet til 
å møte noen av kunstskattene på en ny måte. 

Rune Johan Andersson «Men da han steg ut igjen på stabburstrappen, så kom nordenvinden 
fykende», Akvarell og gouache over blyant 1990. Til «Gutten som gikk til nordenvinden»i Asb-
jørnsen og Moe, Gutten som gikk til nordenvinden og krevde igjen melet. Oslo: Cappelen 1990.
Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet

nordnorsk kunstmuseum 13.10-20. 01

tecH-StIleS
utstillingen «tech-stiles» presenterer nye tekstilarbei-
der av tre kunstnere: Hilde Hauan Johnsen, ingrid Aarset 
og Jon Pettersen. På hver sin måte fordyper disse kunst-
nerne seg i nye verktøy og metoder for å fornye uttrykks-
mulighetene i tekstil. 

Charis Gullickson, Konservator, Nordnorsk Kunstmuseum

Utstillingen representerer en forlengelse av det kunstneriske utviklingsprosjektet  
Future Textiles ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Å strebe etter å utforme 
innovativ teknologi i tekstilkunst er en teknikk de utøver i felleskap. Ved bruk av 
moderne teknologi og nye materialer, har kunstnerne mulighet til å skape verk som 
både bryter med den tradisjonelle forståelsen av tekstilkunst og som viderefører 
tradisjonen. 

Til utstillingen har Hilde Hauan Johnsen (f. 1953 Tromsø) laget to monumentale  
installasjoner bestående av fiberoptikk – utallige tynne transparente tråder som  
avgir lys på grunn av ytre påvirkninger. Digitale og teknologiske verktøy er  
vesentlige elementer i dette arbeidet. Lyd er også en komponent i installasjonen, 
og et resultat av samarbeid med lydkunstnere. 
Ingrid Aarset (f. 1958 Bergen) trekker inspirasjon fra, utforsker, og tolker tekstil-
mønstre avbildet i renessansemalerier. Hovedaspekter i Aarsets arbeid er mønster 
og repetisjon. Intrikate mønstre er skåret med laser i ulike materialer som Dacron, 
et syntetisk polyestermateriale, bomullseilduk, og pleksiglass.
Jon Pettersen (f. 1948 Fredrikstad) arbeider med tekstiler som er til for å brukes. 
Pettersen har sin spesialisering innen Jacquard-veving. Serien Kast: Tekstiler i 
bevegelse er en nylig fullført kolleksjon av funksjonelle tekstilverker i varierende 
størrelser, fra smale skjerf til store sjal og omslagssjal (wraps). Produksjonen  
 innebærer veveri med datastyrt jacquard, samt håndveving. 

Tech-Stiles er et samarbeidsprosjekt mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Sogn og 
Fjordane Kunstmuseum i Førde. Parallelt med utstillingen utgis en illustrert publika-
sjon om utstillingens tematikk på Skald Forlag.

Hilde Hauan Johnsen: Horizon, 2010. Fiberoptisk lydinstallasjon, 50 til 100 x 500 cm. Lydspor: 
Maia Urstad. Foto: Enok Karlsen

Juveler lagd av plast i Kevin Murphys «Trolling for Booty». Foto: Endre Aalrust
Endre Aalrusts «All families are psychotic (the son)». Foto: Endre Aalrust



6   SKINNBLAD  september 2012 

Sol, 2012, stillbilde av Open Space 

ForaN og baK 
FaSaDeN 
tromsø Kunstforening innleder mørketiden med 
to utstillinger som åpner 16. november og kan 
ses ut året. Det blir to nyproduserte, men vidt for-
skjellige utstillinger, både i form og innhold. 

Lita Ellingsen, formidlingsleder Tromsø Kunstforening

Exit In av Open Space
Open Space består av Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini og Mona K. Lalim, 
fire etablerte kunstnere som siden 2010 har forent sine krefter i kunstnergruppen 
Open Space. Hittil har samarbeidet ført til utstillinger i både USA og Norge. 

Exit In kan ses som en stor stedsspesifikk installasjon, satt sammen av foto, video, 
skulptur og maleri. Open Space tar i bruk hele galleriet, både innendørs og utendørs. 
I gallerirommene gjenspeiles blant annet elementer fra Tromsø by, mens det på kun-
stforeningens fasade vil være en stor sol som lyser opp i mørketiden. Utstillingen 
trekkes også videre ut i byrommet via av en videoprojeksjon på vinduet i Verdenst-
eateret kafé.

Redselen for å mislykkes av Mattias Härenstam
Redselen for å mislykkes tematiserer den skandinaviske angsten, et kulturelt særtrekk 
som er kjent gjennom både Munch, Bergman og Kirkegaard. Ved hjelp av videoer 
og installasjoner tar Härenstam oss med til den skandinaviske forstaden, der men-
neskets mørkere sider skjuler seg bak velordnede fasader. Historiene som antydes i 
Härenstams arbeider er dels allment gjenkjennelige, og dels tar de utgangspunkt i 
kunstnerens egne personlige livserfaringer.
Mattias Härenstam er født i 1971 i Göteborg, og har sin utdannelse fra Kunstakad-
emiet i Bergen og ved Städelsschule i Frankfurt, og har hatt en omfattende utstilling-
spraksis både internasjonalt og i Norge.

SørFINNSet SKole/ 
tHe NorD laND 
i det evigvarende kunst- og økologiprosjektet 
«sørfinnset skole/ the nord land» i gildeskål  
nyttiggjøres utholdenhet, langsomhet og rytme 
på en lokal og sammensatt arena.

Geir Tore Holm, billedkunstner, Sørfinnset skole/ the nord land

I år er det niende sommeren kunstnere samles på Sørfinnset. I år som i fjor, var 
kapellet i bygda base for oppholdet. Kirkebygget gir en tyngde av livets faser; dåp, 
konfirmasjon, bryllup, begravelse. Kapellet ligger på en høyde ikke langt fra skolen. 
Slik egner det seg til sending av den lokale nærradioen, Radio Kongo som Stefan Mit-
terer (DJ Sotofett) styrer.

Karolin Tampere og Søssa Jørgensen var ansvarlig for Kunsten og kretsløpet, en work-
shop med fokus på inntak, fordøyelse og utskillelse av mat og drikke. Her står kaffen 
i en særstilling som livseleksir. «En kopp gir ti tilbake» er et slagord i prosjektet, med 
gratis kaffe til folk som et virkemiddel i dialogarbeidet. Arbeidet med gjennomopp-
bygging av jordkjelleren på Gjelset fortsatte. Ved Kjellingvatnet ble sjuårsdagen for 
gammen på the nord land markert med servering og vedlikehold av bygningen. 

Den faste sommerfesten var på Klippfiskbergan i Seivågen. Neste år trommes det 
sammen til tiårsjubileum. 6.-16. september er Sørfinnset skole/ the nord land repre-
sentert på festivalen Survival kit i Latvia regi av Latvisk senter for samtidskunst (LMC) 
hvor temaet er downshifting (nedgiring).

Bidragsytere i årets program, som vekslet mellom praktisk arbeid og presentasjoner 
var bl.a. billedkunstnerne Anna Kindgren og Carina Gunnars, kriminolog Helene In-
gebrigtsen Gundhus, billedkunstner Kjersti Vetterstad, språklærer Ellinor Haugård og 
lydkunstner Elin Øyen Vister (DJ Sunshine).

Støttepartnere i år har vært Gildeskål kommune, IASPIS og Lokalutvalget for  
Sørfjorden og Forstranda.

Sørfinnset skole/ the nord land: Kunsten og kretsløpet, juli 2012: Vi ser på avløp: Geir Tore Holm, 
Søssa Jørgensen, Carina Gunnars, Anna Kindgren og Karolin Tampere. Foto: Kjersti Vetterstad
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Festspillene i nord-norge | Harstad 

MaNgFolDetS 
FeStIval 
i fokus stod mangfoldet da Festspillene i nord-norge ble arranger i Harstad for 47. året på rad. Bud-
skapet var kort og godt; ALLe har lik rett til å delta i kunst og kulturfeltet, og kreativ utfoldelse er 
uavhengig etnisk, psykisk, fysisk eller sosial bakgrunn. et seriøst budskap som gjorde seg gjeldene i 
et variert kunstprogram under hele festspilluken. 

Publikum måtte benytte lupe for å studere de 
små figurene til Pradepp Kumar utskåret i fyrs-
tikker og tannpirkere, Untitled, ca. 1993-2010, 
Gaia Museum Outsider Art, Danmark. 

Havnepromenaden med Be My Guest: Kunst på boks. Grethe Winther Svendsen kube med keramikk og 
plastleker montert på mdf-plate. 

Bjørn Tore Stavangs kube med fotografier montert 
på mdf-plate. Alle foto: Monica Anette Svorstøl.
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Amalie Marie Selvik 

Etter åtte år som festspilldirektør har Birger Carlsen viket plass for Tone Winje. Og som 
ny kunstnerisk ansvarlig for årets festspill bød Winje på flere sterke festspillopplev-
elser. Slik som det lille utstillingsprosjektet Listen, til den iranske fotografen Newsha 
Tavakolian utstilt i Speilsalen hos Hotel Arcticus. Her hang Tavakolian sine tolv store 
portrettfotografier, seks stabler med tomme cd’cover og lydløse videoverk med seks 
TV skjermer som viste iranske kvinner synge foran glitrende paljettscenetepper. 

I Iran er det forbudt for kvinner å opptre offentlig som sangere. De har heller ikke lov 
til å gjøre innspillinger og publisere sin musikk. I Tavakolians forsøk på å synliggjøre 
hvordan iranske kvinner undertrykkes som artister i eget hjemland, kunne vi hverken 
hører kvinnenes stemmer eller deres melodier. Bare følge deres stumme lepper og 
følelsesladde innlevelse til ukjente sanger – i dørgende stillhet. Tavakolian var ikke 
selv til stede under festivaluken. Det var derimot mulig å få med seg en opptreden til 
en av kvinnene i videoverket, den iranske sangeren Mahsa Vahdat – som så mange 
av disse kvinnene, tvinges til å måtte reise utenlands for å opptre fremfor et større 
publikum.

Outsiderkunst
Anerkjente, veletablerte enkeltkunstnere har de siste årene fått boltre seg i det 
særegne utstillingslokalet til Galleri Nordnorge. Årets store festspillutstilling derimot, 
var en stor gruppeutstilling med internasjonal Outsider Art.

Under tittelen Inside Out: Outsider Art / Art Brut Visiting Norway hadde kurator og 
kunsthistoriker Simone Remy Rossner lånt inn en rekke berømte kunstverk fra store 
museum, etablerte gallerier og kunstsenter som alle har veletablerte samlinger av Art 
Brut og Outsider Art. I tilegg til å inkludere verk av de tre norske outsiderkunstnerne, 

Herleik Kristiansen, Torstein Nilsen og Wenche Nilsen, inneholdt utstillingen verk fra 
Outsider Art kunstnere fra land som Frankrike, Storbritannia, USA, Tyskland, Russland, 
Østerrike og Danmark. 
Men hva er outsider kunst? Simone Remy Rossner forklarer at outsider kunst er kunst 
laget av personer som på ulike vis lever litt på utsiden av A4 samfunnet.  Outsider Art 
er et internasjonalt fenomen som stadig får større oppmerksomhet og anerkjennelse 
i kunstverden. For henne var derfor festspillutstillingen en fantastisk anledning til å 
synliggjøre for publikum et nasjonalt og internasjonalt kunstmiljø som befatter seg 
med Outsider Art.

- Utstillingen viser kunst av personer med et sterkt behov for å uttrykke seg kreativt. 
Enkelte har tilbringet tid hos psykiatriske institusjoner, andre har ulike funksjonsned-
settelser, eller på andre måter tilhører marginaliserte grupper. Ofte er deres inspira-
sjonskilde styrt av impulser og livssituasjoner utenom det vanlige forteller Rossner. 

Fra Art Brut til Outsider Art
Simone Rossner er ansatt ved Trastad Samlinger, et kunstmuseum i Borkenes utenfor 
Harstad som samler på norsk Outsider Art kunst. Hun er glad for at hun som kurator 
av festspillutstillingen kunne sette tre gode norske outsiderkunstnere inn i en inter-
nasjonal, historisk og kulturell samtidskontekst.

Begrepet Art Brut - rå kunst, opplyser hun ble skapt av den franske maleren Jean 
Dubuffet da man i første halvdel av 1900-tallet oppdaget eksepsjonell kunst skapt av 
psykiske syke og kriminelle. På 1950 og 60-tallet ble stadig flere kunstneriske talenter 
oppdaget da institusjoner innførte moderat pedagogisk læring og formingsaktiviteter. 
I 1970 ble Outsider Art et begrep. I dag har man ateliér og kunstsentre som tilretteleg-
ger og tilbyr workshops med kreative omgivelser for at mennesker skal få utfolde seg 
kunstnerisk. 

Øverst til venstre: Publikum leker inne i Luminarium Miracoco.  Øverst til høyre: Fra utstillingen Inside Out i Galleri NordNorge. Manfred Teeges skulptur av miksede materialer og Eilika Lanfermanns 
akrylmalerier. Nederst: Newshka Tavakolian, Listen, 2010, fotografi. Alle foto: Monica Anette Svorstøl
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- De valgte kunstnerne til utstillingen strekker seg fra Art Brut, med Louis Soutter, 
August Walla og Johann Korec frem til dagens yngre Outsider Art kunstnere som Eilika 
Lanfermann og Dan Miller. Utstillingen presenteres også forskjellige retningen innen-
for Outsider Art opplyser hun videre. 
Rossner trekker frem August Walla som en typisk outsider kunstner. Walla hadde liten 
berøring med den offisielle kunstverden, og var inn og ut av psykiatriske institusjoner. 
Kunsten gjenspeiler hans helt egen radikale virkelighetsoppfatning, sin egen mytolo-
gi, eget språk og egen symbolikk, og blir gjerne kalt en visjonær kunstner. Manfred 
Teege var derimot en kunstner som typisk transformerer hverdagen sin. Besatt av å 
skape nye objekter av hverdagslige gjenstander hentet fra sine omgivelser. Mens den 
russiske visjonære kunstneren Rosa Zharkikh i voksen alder ble besatt av å brodere 
bilder om sitt eget liv som hun fylte veggene med i sitt eget hjem.
Simone Remy Rossner forteller at de neste 3 årene skal Trastad utvikles til et nasjonalt 
senter for Outsider Art i Norge. 
 - Dermed er det på tide at Norge kommer på kartet i det internasjonale kunst-
miljøet for Art Brut/Outsider Art, sier Rossner. 

Outsider Art Symposium
I dag er det mange som beundret de estetiske uttrykksformene som Outsider Art 
kan tilby. Kanskje er det dagens mer konseptuelt orienterte samtidskunstscene som 
får publikum til å sette pris på outsiderkunstnernes bruk av tradisjonelle medier som 
tegning, grafikk og maleri? Eller er det outsiderkunstnernes originalitet, spontanitet 
og utstrakte bruk av symboler og repetitive ornamenter i sine motiver som fascinerer? 
Uansett har Outsider Art blitt en sjanger som stiller viktige spørsmål og oppfordrer til 
diskusjoner rundt hvilke mekanismer som styrer deltagelse i samfunnet. Om hvem 
som er «inne», hvorfor, og hvordan andre holdes «utenfor».

Symposiumet, Kunst: En møteplass for alle?, arrangert under åpningshelgen gav 
derfor et viktig innblikk i det som gjør Outsider Art så interessant og provoserende. I 

debatten rundt rett til å aktivt delta i samfunnet gjennom sin egen kultur, samt synlig-
gjøring, kategorisering og bruk av selve benevnelsen Outsider Art, i det internasjonale 
kunstlivet. 

Til tross for både norske og internasjonale foredragsholdere, holdt ikke de norske 
forskerne sine innlegg på engelsk. Allikevel skapte ivrige spørsmålsstillere en engelsk 
ordveksling. Slik kunne salens representanter fra USA, Tyskland, Danmark og Skottland 
bidra med sine synspunkt på de ulike forskningspresentasjonene. 

Spesielt var kunsthistoriker og kurator ved Gaia Museum Outsider Art, Helene Dorf, 
ivrig i debatten. Hun var sterkt uenig i den østeriske kurator og journalist Angelica 
Bäumers argumenter for å etablere strammere regler for rammen rundt definisjonen 
outsiderkunstner. Bäumer har lenge arbeidet med outsider kunst, publisert bøker, 
laget flere utstillinger og oppdaget talentfulle outsiderkunstnere i sin kartlegging av 
atelier og kunstverksteder i Østerrike. Men hennes skepsis overfor kunstmarkedets 
sterke innflytelse og ønske om å diskutere kvalitet, ble ikke delt av Helene Dorf. 

Dorf derimot mener at akkurat nå er det viktigere med en kamp for å synliggjøre 
disse sosialt marginaliserte kunstnerne og denne kunsten, enn ytterligere finslipe 
definisjonene. Hun vil fremdeles opprettholde et vokabular der man har behov for å 
benytte Outsider Art som et begrep. For hun er helt sikker på at når outsiderkunsten 
etter hvert blander seg inn i den generelle samtidskunsten i fremtiden, så vil karak-
teriseringen allikevel forsvinne. Slik som andre kunstkategorier har forsvunnet opp 
gjennom kunsthistorien. 

Men å bli en del av en voksende kunsttrend har sine bekymringer. Det kunne en  
representant fra kunstsenteret Creative Growt i California fortelle. De store utstill-
ingene av Outsider Art i USA og salg av outsiderkunst til høye priser, har ført til at 
kunstsenteret føler seg dyttet ut på kunstscenen. Mange av deres kunstnere er helt 
forbeholdt egen livsverden. Hverken opptatt av salg eller å bli kjent, og overhodet 
ikke interessert i hva som skjer videre med kunsten deres - bare i å få et nytt blankt 
ark, så de kan fortsette å tegne. Symposiumet berørte kun overflaten, enn å klare 
komme dypere inn i en kritisk diskusjon rundt disse temaene.

Fra Sydney og Singapore til Harstad
I år som tidligere inneholdt festspillprogrammet også kunst utendørs. Og det var 
langs byens Havnepromenade man kunne finne en av festspillenes desiderte over-
raskende og mest populære kunstopplevelse. Inspirert av islamsk arkitektur og go-
tiske katedraler ruvet skulpturen Luminarum Miracoco monumentalt i byrommet. 
Den spesialdesignede arkitektoniske konstruksjonen er laget av den verdensberømte 
britiske gruppen Architects of Air. Gruppen har turnert verden rundt med sin 1000 
kvm oppblåsbare plastkonstruksjon i fargerik plast. I Harstad vandret det hver dag 
800 nysgjerrige besøkende, voksne som barn, inn i den myke labyrinten for å la seg 
fortrylle av 10 meter høye kupler og snirklete passasjer i fargemønstre dannet av 
dagslys filtrert gjennom rød, grønn, og blå plast. 

Havnepromenaden var også stedet for det lille utstillingsprosjektet, Be My Guest: 
Kunst på boks, kuratert av Nordnorsk Kunstnersenter. Her hadde Janne Juuvi Rasmus-
sen invitert syv kunstnere til å dekorere hver sin lille kube – plassert spredt utover 
brygga som terninger. Ideen bak boksene var ifølge Juuvi Rasmussen å la publikum 
møte kunst utendørs. Hvor man kunne stoppe og berøre verket der man var på vei til 
eller fra festspillarrangementene. Blant annet kunne man løfte opp en av Cecilie Haa-
lands hvite porselenskråkeboller, eller sette seg ned på betongkuben til duoen Bård 
og Hilde Tørdal – en kopi av miniroboten deres Papp (2010). I tillegg var prosjektet 
ment til å utfordre kunstnerne til å uttrykke seg i  uterom – noe mange av dem ikke 
vanligvis gjør.  

Kulturbyen Harstad
Under åpningen av Festspillene i Nord-Norge fikk Harstad skryt av Kulturdepartemen-
tet representert ved statssekretær Kjersti Stenseng, – som berømmer byen for dets 
store kulturmiljø og streben etter et høyt faglig nivå hos sine kulturarbeidere.  Dette 
lover godt når landsdelens eldste kulturfestival snart runder 50 år.

Manfred Teege, Scepter, udatert, miksede materialer, Gaia Museum Outsider Art, Danmark. Foto: 
Monica Anette Svorstøl.
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i prosjektet KLøKt har Joar nango og silje  
Figenshou thoresen reist gjennom det nordlige 
Finland, norge og russland for å speide etter det 
de kaller kløktige løsninger. Det de fant var både 
overraskende og genialt. Men hva er egentlig en 
kløktig løsning?

Amalie Marie Selvik
 
- Kløkt er en kreativ tilnærming til begrensede ressurser, evnen til å benytte kunnskap 
og en distinkt jeg-kan-fikse-dette holdning, forklarer Silje Figenshou Thoresen. 
 - Selvlagde kløktige løsninger tar form etter behov, sted og bruk. Hva det er laget 
av, og hvem det er laget til. Den som skaper løsningen er ofte den som bruker den. 
Gjenbruk er vanlig, noe som preger designet fortsetter hun. 
 Hva bruker man en samling med korker til? Det er jo ingen vits i å kaste dem? 
Spikret fast på en tømmerstokk kan både brus- og ølkorker benyttes til å skrape 
skjell av laks. En jerntann fra en utslitt gravemaskinskuffe kan fungere utmerket som 
garnsøkk. Og hvorfor ikke bruke utslitte scooterbelter som dørmatte foran inngang-
spartiet? Slike oppfinnsomme innretninger mener Figenshou Thoresen og Joar Nango 
er eksempler på hvordan kløktige løsninger utøves i vår samtid, og er en oversett del 
av vår nordlige designtradisjon.

Felles interesse
Silje Figenshou Thoresen (f. 1978 Kirkenes) er utdannet møbeldesigner ved Konstfack 
i Stockholm og har studert design ved Kunsthøyskolen i Bergen og TAIK i Helsinski. Joar 
Nango (f. 1979 Alta) er utdannet arkitekt fra NTNU og har forsket på samisk arkitektur 
og samisk improvisasjonskompetanse. 
 De to møtte hverandre på en workshop om rural design i Warsawa. Der oppdaget 
de at de hadde en felles fascinasjon for det improviserte utrykket i den nordlige hjem-
megjorte design tradisjonen. Ideen til KLØKT ble født, og i 2010 fikk de prosjektstøtte 
fra bla. Finnmark fylkeskommune, Dáiddafoanda, og Kulturrådet for å legge ut på en 
studiereise gjennom Nordkalotten og Sapmi.

Myggbål
Reisende med bil og rustet med et skarpt blikk fikk de øye på både små og store, 
enkle, og kompliserte praktiske innretninger. 
 - For eksempel tørrfisk spikret rett på veggen. En ganske enkel tørkeinnretning, 
men det å velge riktig vegg i forhold til vær, vind og solforhold gjør dette til en kløktig 
løsning, basert på historisk kjennskap om vær og klima, forklarer Joar Nango.
 - Praktiske løsninger oppstår ut i fra materialer som til enhver tid er tilgjengelig. 
Oppfinnsomhet, dømmekraft og beslutningsevne trengs særlig i en nødssituasjon. 
Slik blir også løsningene fleksible, lette, og mobile. Noe som duger midlertidig – og 
kanskje må skiftes ut i morgen, forklarer Figenshou Thoresen.

Hun kan fortelle om Myggbålet som en temporær løsning i den verste myggtiden. 
Man nærer et bål med lyng for å skape røyk. Man kan da velge å sitte i en tykk sky 
av mygg – eller i en tykk sky av røyk.  
 Men ikke alle kløktige løsninger er enkle. Et eksempel på svært avansert kløkt så 
de hos en eldre mann i Jokkmokk som omgjorde en gammel komfyr til en varmt-

vannstank ved hjelp av sine sveisekunnskaper. En av de mer kompliserte teknologiske 
innretningene de kom over var reinsdyrskremmeren. 
 - Her satte en fotocelle i gang et skremselssystem bestående av roterende 
veistikker, søppelsekker og to gamle sementblandere – ment til å skremme bort 
nærgående reinsdyr. Vi gjorde opptak av lyden og integrerte den i utstillingen. Her 
benytter også vi en fotocelle. Den registrerer at du løfter opp postkortet, og spiller så 
av lyden forklarer Nango. 

Småskalakløkt
Avklipte biter av en hageslange til å kle håndtakene i en jernport kategoriserer Nango 
og Figenshou Thoresen som småskalakløkt. I denne kategorien inngår også «pess-
læsta» –et utbredt eksempel på gjenbruk av sko. Det som først var finsko, ble etter 
hvert til hverdagssko, så arbeidssko, og til slutt så utslitt at de ble til «pesslæsta» med 
avispapir som innleggsåler. Enkelt å tre føttene inn i når man har behov for en rask 
tur ut rundt hushjørnet.
 Ikke alle gjenbruksløsningene som de to kunstnerne har sett er miljøvennlig, selv 
om tanken bak er det. Som vanen med å grave ned gamle frysebokser i landskapet 
istedenfor en god gammeldags jordkjeller. Eller Røykekjøleskapet som de oppdaget 
stående utenfor et hus. En kløktig innretning til å røyke fisk bestående av et gammelt 
to meter høyt kjøleskap.

Alternative postkort
Gjennom å fotografere alle disse innretningene og intervjue skaperne bak har Nango 
og Figenshou Thoresen opparbeidet et rikt tekst- og bildemateriale – som de har 
presentert på ulike måter. Først gjennom en nettside, en reiseblogg og et fotoarkiv. 
Videre har de laget en serie postkort, og invitert ulike forfatter til å skrive små essays 
til bildematerialet. I et lett portabelt utstillingsdesign, med stabler av plankebiter, 
postkort og tekstbannere, har KLØKT vært utstilt hos Senter for Nordlige Folk i Kåfjord, 
Grenselandmuseet i Kirkenes, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Sørsamisk Museum 
og Kultursenter i Snåsa og galleriet Knipsu i Bergen.
  - Tanken bak postkortene var inspirert av turistnæringens romantiske fremstillinger 
av Nordkalotten, med glødende solnedganger og mennesker i samiske kofter. Våre 
postkort er et alternativ, og viser at i tillegg til vakker natur og midnattssol, har vi også 
dette her – eller dette istedenfor understreker Nango.
 At de to har begrenset prosjektet til Nordkalotten og Sapmi, betyr ikke at kløktige 
selvlagde løsninger er unikt for området - men de er typiske. 

KløKtIg 
DeSIgN 

Når denne planken er helt dekket av korker, skal den brukes til å skrape skjell av laks. Observas-
joner er også gjort av dørmatter laget på samme prinsipp. Vuotso, Finland. Foto: KLØKT.
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 - Materialene, landskapet og konteksten rundt objektene og deres spesifikke 
tiltenkte bruk forteller en historie som ikke kunne foregått noe annet sted enn net-
topp her. Hvor ellers enn i finsk og samisk område kan man finne en sennagress-
karrestubbe laget med motorsag av en fururot, og piggtråd tilføyer Nango. 
 - Mange av løsningene vi har dokumentert er fra samiske områder. Helt naturlig 
siden det er mye kløkt å finne her. Mens andre er forbundet med et kvensk eller norsk 
bomiljø, opplyser Nango. 
Prosjektet fremhever kløkt, og verdien av en forbilledlig ressursøkonomisk tankegang. 
En holdning vi kan alle lære noe av synes Nango, og understreker at de fleste tross 
alt er stolte av sin kløktighet. 

Utfordrer med nytt blikk
Allikevel har de møtt spørsmål om hvorfor de vil vise slike fattigslige og sjuskete ting. 
Noe Figenshou Thoresen kan forstå. 
 - Man vil gjerne presentere den samiske kulturen gjennom duodji, samisk kunst-
håndverk, og ikke gjennom et røykeskap laget av et ødelagt kjøleskap. Derfor har det 
enkelte ganger vært vanskelig å komme igjennom med budskapet i prosjektet til folk.
 - Mange forbinder slik praksis med nød, resursknapphet, og fattigdom. Mens vi 
forbinder dette til kløkt, tilføyer Nango. 
 Men han understreker at KLØKT ikke handler om å bekrefte etniske definisjoner 
eller inndelinger på folk i nord. 
 - Vi har jo selv vokst opp med dette. Denne antropologiske tanken om den andres 
blikk er en situasjon som må utfordres gjennom å røske litt opp med mitt nye blikk.
 - KLØKT ønsker å re-orientere fokuset tilbake til det som binder folk sammen, på 
tross av ulike grupperinger og kulturer. Det er jo en kjent sak at på mange steder 
flyter kulturene over i hverandre. Derfor syntes vi det er fint at prosjektet skaper en ny 
fortelling om Nordkalotten og Sápmi som et mangfoldig område. Her hvor kulturelle 
bånd og tradisjoner strekker seg på tvers av nasjonalstatenes grenser poengterer 
Nango.
 Silje Figenshou Thoresen og Joar Nango synes det er gledelig at utstillingspubli-
kumet viser stor interesse for utstillingens folkelige, lettbeinte og humoristiske pre-
sentasjon av bildematerialet. For mange er det enkelt å kjenne seg igjen. KLØKT skal 
stilles ut i Vadsø, og så i Finland. Etter dette har de fortsatt noen ledige måneder hvis 
noen viser interesse for å stille ut prosjektet.
  - Om kløkt kan læres? Jada, alt kan læres, svarer Silje Figenshou Thoresen.

Øverst: En av kategoriseringene i KLØKT - utstillingen er hvordan man samler og lager ved i nord, 
i Bårjås, Sverige. Foto: KLØKT. 

Landskapet i nord inneholder et overskuddslager av piggtråd etter andre verdenskrig. Her er pig-
gtråden brukt til å lage en stubbe for å slå sennagress på, i Vuotso, Finland. Foto: KLØKT.

KLØKT stilt ut hos Grenselandmuseet i Kirkenes i 2011. Foto: KLØKT.
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i oktober åpnes tre utstillinger parallelt på nord-
norsk kunstnersenter.  galleriet blir delt i to mel-
lom inger Johanne grytting og susanne Kathlen 
Mader. Begge galleriutstillerne jobber nonfigura-
tivt, men uttrykkene kontrasterer hverandre. 

Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter

I blackboxen viser Solveig Ovanger objekter i fiskeskinn. Hos henne finner vi  
referanserikdom i både på materialer, teknikk og former.

Visuell meditasjon
Inger Johanne Grytting er født og oppvokst i Svolvær. Kunstutdannelsen har hun 
fra New York, der hun har bodd mesteparten av sitt voksne liv. Bildene hennes er  
resultat av reiser innover i bevisstheten. Erkjennelser og fornemmelser blir oversatt 
til et nonfigurativt uttrykk i grafittegninger og malerier. Karakteristisk for bildene er 
et gjentagende mønster av linjer og tegn. Både tegningene og maleriene har på 
samme tid et nøkternt og sakralt uttrykk. I tegningene får de grå blyantstrekene 
spille på tegnemediets premisser. De nesten monokrome maleriene innholder mange 
av de samme billedelementene, men mediet gjør at de likevel har en helt annen  
energi. Stillheten og besluttsomheten i Gryttings bilder gjør at de fungerer som visuell 
meditasjon. 

Energiske og presise fargespark 
I kontrast til Gryttings bilder, viser Susanne Kathlen Mader (Oslo) fargesterke,  
konstruktivistiske malerier i en adskilt del av galleriet. Bildene er som energiske og 
presise spark ut i rommet. Så har hun også latt seg inspirere av blant annet asia-
tisk kampsport. Fargeflater er satt opp mot hverandre i en livlig geometri. I skillelin-
jen mellom formene forsterkes fargenes intensitet, og skaper en vibrerende effekt.  
Opplevelsen intensiveres av de runde formatene som nærmest ser ut til å sveve 
på veggen. Samtidig tilfører Mader tredimensjonale elementer i maleriene. De geo-
metriske formene beveger seg tilsynelatende ut av bildet, over på veggen, og mot 
oss som står og ser på. 

Gammel tradisjon på nye måter 
Solveig Ovanger (Tromsø) stiller ut objekter og installasjoner i blackboxen.  
Materialet hun tar utgangspunkt i er fiskeskinn, og beredningsmetoder hun har lært 
av det såkalte «fiskeskinnsfolket» fra Amur-området i Øst-Sibir. Teknikken hun bruker 
er tradisjonsrik, men måten hun bruker den på er helt ny. Det grafiske mønsteret i 
fiskeskinnet blir vektlagt, og det uttrykksmessige og assosiative har overtatt for det 
funksjonelle. 

nordnorsk kunstnersenter Høsten 2012

NoNFIguratIvt

Susanne Kathlen Mader: Circularis. Akryl på vegg og skulptur i aluminium, 180 x 240 x 24 cm, 
2011. Foto: Susanne Kathlen Mader 

Solveig Ovanger: Illusjon. Foto: Solveig Ovanger. 

Inger Johanne Grytting:  
Tegning 39 (2012).
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På riddu riddu, festivalen i nord-troms møttes syv kunst-
nere fra norge, island, Palestina og sverige for å knytte de 
første båndene i «the stitch Project».

Marie Skeie , The Stitch Project

The Stitch Project er et 4-årig internasjonalt samarbeidsprosjekt som tar  siktet på å 
utvide og styrke dialogen mellom kunstnere i Palestina og Norden.
Under fjorårets Riddu Riddu festival ble det begynt å spinnes en tråd som skal til 
Hebron i Palestina. Det var starten til et bånd mellom palestinske og nordiske kunst-

håndverkere, som har satt i gang samarbeidsprosjektet «The stitch project».
På årets festival møttes kunstnerne for å spinne videre tråden fra sist sommer.  
I festivalbiblioteket ble Riddu Riddu-deltakere invitert til å brodere på en 20 meter 
lang linduk. Duken ble klippet i to før de forlot festivalen. En del av duken skal nå 
videre til Kiruna, og en annen del til Gaza. 

Til våren møtes kunstnerne igjen i Ramallah for å forsette dialogen, spinne  tråden 
videre og sy nye historier. 
For mer informasjon om prosjektet og kunstnerne:
http://thestitchproject.tumblr.com/

SOMMERUTSTILLINGER I NNKM
23. juni – 30. september

DAVID HOCKNEY
NORTHERN LANDSCAPES

•
MÅNESKINNSMALEREN

KNUD BAADE

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

tHe StItcH Project
Spinning og plantefarging under Riddu Riddu festivalen med kunstnere fra The Stitch project. Fra høyre: Hildur Bjarnadottir, Marie Skeie, Magrethe Kolstad Brekke og Omaya Salman.  
Foto: Kiyoshi Yamamoto. 
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KoMaFeSt
gatekunstner Pøbel, mest kjent fra sine prosjekt i 
Lofoten, med kollega Dolk, har denne sommeren 
fått realisert et stort gatekunstprosjekt i vardø. 
Denne gang i samarbeid med nordnorsk Kunst-
nersenter og lokale aktører i vardø.

Kristin Risan, Nordnorsk Kunstnersenter

Vardø har hatt stor fraflytting og sterk nedgang i næringsaktiviteter. Store deler av den 
gamle, verneverdige bygningsmassen forfaller og det er store utfordringer knyttet til 
å gjøre noe med dette. 

Pøbel inviterte 11 av verdens ledende street-art artister til «Komafest», og Pøbel og 
hans kolleger har denne sommeren forvandlet byen til et levende street-art galleri - 
en by full av fantastiske veggmalerier og tekster som på ulike måter prøver å fortelle 
en historie, kalle på smilet, og vekke byen til live igjen. Derav navnet Komafest.

Kunstnere som har deltatt:
Vhils (Portugal), Steve Powers (USA), Horfe (Frankrike), Roa (Belgia), Conor Harrington 
(Irland), Atle Østrem (Norge), Remed (Frankrike), Husk mit navn (Danmark) , Ken 
Sortais (Frankrike), Ethos (Brasil), E.B Itso (Danmark) og Pøbel (Norge).

Koro har støttet prosjektet hele veien, og festen ble avsluttet med at Pøbel, med Koro 
som produsent, gravde den gamle flyttebussen fra 1962 ned i jorda ved tunellinn-
gangen til øya Vardø. Der står den som en totempæl og markerer at en vanskelig 

periode i byens historie er over. Hele Vardø ser ut til å stå sammen i et krafttak for å 
få byen på beina og gjøre den til et godt sted for så mange som mulig.
 
Komafest er et kunstprosjekt som så langt har overoppfylt målsettingen om å skape 
et lokalt eierskap, lokalt engasjement, og å «forandre virkeligheten».
Engasjementet har vært uten sidestykke. Kort sagt alt som kan krype og gå har stilt 
opp i dette prosjektet, som lokalt har vært ledet av Barents Event med Heidi Kverne-
vik, godt supplert av Varanger Museum og Pøbel sjøl, som ikke rakk å male en eneste 
vegg mens det hele sto på. Ryktene forteller at han ga seg igjen i byen for å riste 
noen overraskelser ut av ermet.

Prosjektet handler egentlig ikke om street-art, men om Vardø. For å holde fokuset der 
det skal være, har prosjektet brukt mye ressurser på å dokumentere og samle histo-
rie  både med tekst, foto, og film. Forfatter Sveinung Mikkelsen har vært engasjert i  
innsamlings- og evalueringsarbeidet. Vi presenterer her samtaler han hadde med to 
av deltakende artister: Atle Østrem (Norge) og Conor Harrington (Irland).

Komafest, blogg på facebook: https://www.facebook.com/Komafest

Flyttebussen parkeres for godt! Foto: Andreas Ursin Hellebust

De siste ulvene, av Atle Østrem. Foto: Ian Cox
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MALER SÅ DET RENNER
Sveinung Mikkelsen, forfatter

Irske Conor Harrington (32) kommer fra et Europa i krise til et Nord-Norge i tilsyn-
elatende permanent omstilling. Hans digre malerier av engelske lorder, overdådige 
festmåltider og aristokratiske dueller hadde passet godt som pryd i herskapsgods på 
1700-tallet, hadde det ikke vært for sølet, oppbruddet, og kaoset kunstneren har bakt 
inn i motivene. På moderne Vardøs fraflyttede bygninger, ser verkene ut til å alltid ha 
vært der, og smuldret og forfalt parallelt med selve strukturene. 

 Hvorfor maler du figurer fra det 18. århundre?
 – Det var den perioden Europa var på sitt sterkeste, militært og kolonialt. Nå i 2012 
er Europa så godt som på knærne, hver dag i fare for å falle i småbiter, med land på 
land som går konkurs. Og slik jeg maler så drypper og forfaller bildene, så jeg maler 
vel i grunn store monumenter over makt som har begynt å smuldre opp. Nero spiller 
fele mens Roma brenner, er tanken. 
 På avstand kan det også se ut som piksellert, digital støy i bildene, som om det 
er et forstyrret signal.
 – Ja, det er for så vidt også noe jeg sikter etter. Jeg var i Italia forrige måned og 
noen som slet litt med engelsken sin sa at maleriet mitt så ut som «a photograph 
gone wrong». Jeg elsket den beskrivelsen. Det er et element i kunsten min, at ting 
har gått på tverke. 
 Hvordan merker du selv at stilen din har endret seg opp gjennom årene?
 – Jeg begynte med å finne bilder på internett. Senere fikk jeg fotografert histor-
iske festspill med gjenskapninger av berømte slag. Men de siste to årene har jeg  
gjenskapt dem selv i studioet mitt i London. Den seneste shooten var av en diger, 
veldig forseggjort bankett. Jeg leide inn masse modeller, menn i klær fra kolontiden, 
nakne damer, stearinlys, utstoppet hjort … av og til føler jeg meg mer som en sce-
nograf enn en billedkunstner. 
 Hvor trivelige er vardøværinger på en skala fra 9 til 10?
 – Hah! Alle er flotte. Vardø minner meg om nordvest i Irland, hvor moren min er 
fra. Når jeg ser ut av vinduet tenker jeg at dette kunne vært en fiskerlandsby i Irland. 
Det samme med folkene, de er veldig vennlige. 
 Flere av kunstnerne under Komafest har skreddersydd sine motiver til Vardø og  
historien, - har du selv vært bevisst på det? 
 – Egentlig ikke, fordi jeg hadde ikke hatt noe klokt å si om Norge uansett. Jeg gjør 
min egen greie, og selv om det ikke er direkte relatert til landet tror jeg ikke det er 
noe mindre gyldig av den grunn. Det kunne også blitt oppfattet som litt nedlatende 
overfor de lokale, å tro at de ikke forstår noe som ikke er en fisk. Jeg tar hva jeg gjør 
med til Nord-Norge og her er det for dere å sette pris på det. Jeg har fått veldig god 
tilbakemelding fra folk her. 
 

OM HUS OG MENN
Egentlig skulle husveggen grunnes helt med maling, men synet som møtte Atle 
Østrem (32) i Vardø fikk ham til å endre planene. Det gamle, værbitte treverket 
bød fram sine egne teksturer og mønstre til stavangerkunsteren, som fjernet noe av 

bakgrunnen han hadde skissert opp og forminsket det planlagte motivet slik at ori-
ginalveggen kom med som en del av bildet, og fortalte sin egen historie. 

 Hva betyr teksten ”De siste ulvene”?
 – Da jeg leste om Vardø fant jeg ut av navnet fra gammelt av var Vargøy, «Ul-
veøya», så jeg ville gjøre noe som spilte på det. Komafest handler blant annet om at 
det er mye fraflytting i Vardø. Jeg valgte å sette teksten «De siste ulvene» på maleriet, 
slik at det symboliserer de siste, stolte vardøværingene som er igjen i byen. 
 Du har bakgrunn fra graffiti, når gikk du over til å male lerret?
 – Det var ikke noe bestemt skille hvor jeg gikk fra det ene til det andre. Det  var 
en jevn overgang, på slutten av 90-tallet engang begynte jeg å gjøre litt lerret. Jeg 
har alltid tegnet og malt siden jeg var liten, men så begynte jeg å male graffiti fra jeg 
var 15. Jeg skiller mellom graffiti og det jeg gjør på lerret. Samtidig begynte figurene 
jeg maler som forsøk på et billedlig symbol på en tag, et kjennemerke, slik at du ser 
på stilen at det er meg.  
 Hva er din neste vegg?
 – Jeg vil ha et bygg som er jævlig skabbete og har mye merker i seg, og så skal 
jeg skrive: «Mine sår, mine arr, mine år». Jeg synes det spiller bra på et hus med mye 
sår i seg. Det blir også en slags kommentar til en kritikk jeg har hørt. Jeg snakket 
med en person fra Norsk kulturminnefond her, det foregår en debatt innad i miljøet 
om hvorvidt vi påfører bygningene uopprettelig skade. De er opptatt av å bevare 
hvordan bygningene så ut i 1870 eller når det måtte være, men man kan jo ikke fryse 
tiden. Det har hendt mye med bygningene etter den tid, for eksempel Komafest. 
Bygningene er i konstant endring så hvis det kommer et maleri på en vegg, blir jo det 
også en del av historien. Jeg hadde flere tekster som jeg vurderte, men etter denne 
samtalen så jeg «Mine sår, mine arr, mine år» i et nytt lys og bestemte meg for den. 
 Håper du at maleriene fremdeles er her om fem års tid?
 – Jeg håper jo at det vi gjør skal bli satt pris på av de som bor her. Samtidig ligger 
det også i naturen til både graffiti og gatekunst at det ikke er ment å vare for alltid, så 
jeg tror ikke at noen har noen problemer med at det blir malt over eller pusset opp. 
Det er en vinn-vinn-situasjon; blir det stående er det bra, men om husene blir pusset 
opp er det også bra. 

Fektescener. Conor Harrington. Foto: Ian Cox

Everything is a story. E.B Itso, Danmark. Foto: Ian Cox
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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

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

abStraKt og abSurD
Therese Kristin Tokle,  

Bodø Kunstforening

Bodø kunstforening viser utstill-
ingen Abstrakt/absurd – en inter-
aktiv undersøkelse med maleri og 
video av Roghieh Asgari Torvund 
(7. september – 7. oktober 2012). 
Torvund ønsker å undersøke, forstå 
og presentere den realismen hun 
observerer. 
 Kameraet har vært hennes vitne i situasjoner der hun eksponerer seg selv for å 
optimalisere opplevelsen. Kunstneren blir med dette selv en del av prosessen, som 
en naiv tilskuer, både bevisst og ubevisst til stede. Erfaringene hun har gjort i filmen 
bringes videre i maleriet som vokser fram i prosessen som en slags organisk vekst. 
Fra å være en observatør krysser Torvund grensen og lander inne i prosjektet, i en 
tilstand hvor grensen mellom objekt og subjekt har blitt visket ut. Det er her man se 
hvordan forbindelsen mellom dokumentarfilmen og maleriet trer frem.
Roghieh Asgari Torvund er født i  Azerbajdsjan, oppvokst i Teheran, og kom til Norge 
som politisk flyktning i 1986. Hun har utdannelse fra Statens Kunstakademi, og arbei-
dene hennes gjenspeiler hennes bakgrunn som fotojournalist og journalist. 

Fra filmen “Under the skin of the night”. 
Foto: Therese Kristin Tokle

Ny graFISK IDeNtItet
se Kunst i nord-norge skifter i disse dager til ny grafisk 
profil og logo. Profilen implementeres på de forskjellige 
media utover høsten, og se Kunst magasin vil i desem-
ber komme ut med helt nytt design. www.sekunst.no vil 
også få justert designet denne høsten.

Vår nye grafiske identitet 
er umiddelbar og apetit-
tvekkende, og skal skape 
nysgjerrighet. Budskapet skal 
oppfattes lett både form- og 
fargemessig med den ident-
itetsbærende klementinfargen 
som er kontemporær og frisk. 
Vi er svært fornøyd med ny 
logo og profil, og gleder oss til 
at alt vårt materiell kan vises 
i ny drakt. Det er Claudia C. 
Sandor i CCS/Claudia C som har stått for oppdraget. 
Claudia har vunnet flere priser for sitt design de senere år.

telefon: 75 52 73 66  ◆  DIRekte: 75 52 73 69  ◆  MOBIL: 906 92 636
e-post: eva@sekunst.no

postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
kontoradresse: Storgata 13/15, Mediegården, 2. etasje, 8006 Bodø

www.sekunst.no  ◆  www.gallerinettverk.no

EVA SKOTNES VIKJORD
DAGLIG LEDER

Se Kunst i Nord-Norge
Pia Lidvall 
Koordinator utstilling og formidling
tlf.: 75 52 12 82  ◆  mobil: 911 04 805
e-post: pia@sekunst.no

TURNÉ

turneres i nord-norge høsten 2011–våren 2012

Expedition of Printmakers: Nye Trykk

I Expedition of Printmakers: Nye Trykk har man  
ønsket å gå motstrøms, og la det spesifikke ved 
grafikken stå sentralt i en virkelighet preget av 
digitale medier. Visjonen har vært å løfte frem og 
fokusere på de tradis jonelle grafiske teknikkene 
og vise at nettopp disse kan være grunnlaget for 
nyskapende trykk. 

Utstillingen består av 28 kunstverk med forskjellige grafiske 
teknikker. Variasjonen i uttrykk er stor, fra det vare og 
abstraherte, til det figura tive og fargesterke. Det nordnorske 
landskapet er sterkt representert på nye og uventede måter. 
Tradisjonelle teknikker som tresnitt, lino, etsning og koldnål 
dominerer, men noen har også benyttet seg av digitalprint 
og serigrafi. 

Prosjektet har bestått av en kunstnerisk ekspedisjon 
med syv norske og syv polske kunstnere høsten 2010, samt 
produksjon av utstillingen. 

Utgangspunkt for ekspedisjonen var den klassiske 
kunstnerreisen nordover med Hurtigruta. Deretter gikk 
turen til Krakow, Polen, og omegn. Ved kunstakademiet i 

Krakow blir de tradisjonelle grafiske teknikkene vektlagt, og 
de profesjonelle verkstedene der er med på å stimulere et 
på samme tid tradisjonsrikt og progressivt miljø. Utstillingen 
åpner parallelt i Svolvær og Krakow sommeren 2011. I 
løpet av høsten 2011 og våren 2012 skal utstillingen til 15 
visningssteder i Nordland, Troms og Finnmark. Dermed blir 
kunstverkene på et vis tilbakeført til nettopp det landskapet 
der inspirasjonen til mange av trykkene oppsto. 

Deltagende kunstnere er Thor Erdahl, Janne Juvi 
Rasmussen, Marta Bozyk, Monika Niwelinska, Grethe 
Winther-Svendsen, Are Andreassen, Bodgan Miga, Elisabeth 
Alsos Strand, Grethe Irene Einarsen, Krzysztof Swietek, 
Hanne Grete Einarsen, Krzysztof Tomalski, Tomasz Winiarski 
og Stefan Kaczmarek. 

Mere info og bilder: www.nnks.no

Bogdan Miga, Wyspy 3

Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter i samarbeid med grafikkavdelingen  
ved Jan Matejko Academy of Fine Arts i Krakow, Polen 
Turné og formidling i Nord-Norge: Se Kunst i Nord-Norge. 2011–2012 
Kunstnerisk koordinator: Elisabeth Alsos Strand, Mo i Rana  
og Marta Bozyk, Krakow, Polen

For mer informasjon om utstillingen og formidlingstilbud:
www.sekunst.no  ◆  www.nnks.no

Postboks 541, 8001 Bodø  ◆  www.sekunst.no  ◆  www.gallerinettverk.no

nr. 02  ◆  juni 2012

DET MINIMALES FASCINASJON

kunstkrtikk  ◆  Marit Følstad på lautom contemporary oslo

vArIErENDE kONkurrANSEINSTINkT

Kunstkritikk  ◆  bachelorutstillingen  ◆  Kunstakademiet i Tromsø 2012

ADELSTEEN NOrMANN

– Bodøs düsseldorfer

JOhAN JAkObSEN vENDEr TILbAkE

Arild tveitos fordypning i Jakobsens biografi og kunstnerskap

HOVEDFARGE

KLEMENTIN

STØTTEFARGER

SVART
HVITT

STØTTEFARGER

RØDTONER
GRÅTONER
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Kunstnerbutikken i Trondheim   www.osterlie.no

SØNDRE GT. 17, 7011 TRONDHEIM
TELEFON +47 73 52 99 81 • TELEFAX +47 73 52 40 78
E-POST  post@osterlie.no • WEB ADR www.osterlie.no

Trykksaker som 
 vekker begeistring! www.forretningstrykk.no

Telefon: 75 56 54 40
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kataloger
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webdesign
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241    TRYKKERI    
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HIStorIeN oM eN 
bortgjeMt Kultur

Historien om kulturer som forsvinner gjentar seg stadig 
verden over. For kystsamene i vesterålen er dette nær 
ved å skje. «er vi her ennå?» startet med en reise som 
Helle storvik, rune Johansen, åslaug Krokann Berg og  
Mari Boine sammen satte ut på. 

Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter

Reisen var preget av møter med folks lengsel etter tilhørighet og identitet. Utstillingen 
vises på Nordnorsk kunstnersenter i september, og er et resultat av denne reisen.
I Vesterålen er ca 25 % av befolkningen av samisk opprinnelse, samtidig som det 
finnes få synlige spor etter den samiske kulturen. Kunstnergruppen dro på leting etter 
skjulte spor i Eidsfjorden, Andøya, Øksnes og Bø. Her arrangerte de intimkonserter 
og hadde samtaler om det å være del av en kultur som står i fare for å forsvinne.  
I tillegg ble det gjennomført intervjuer, og landskap med preg etter samisk kultur ble 
oppsøkt. I utstillingen blir inntrykk fra reisen belyst på forskjellige måter gjennom 
bilder, video og installasjon. 

Bakgrunnen for prosjektet er Helle Storviks egen oppvekst i Vesterålen; først i voksen 
alder fikk hun vite at det fantes samer på hjemstedet, og at hun selv hadde samiske 
aner.  I 1999 kom utgivelsen «De er her ennå», et hefte med en tekst av den vesterål-
ske historikeren Johan Borgos. Denne utgivelsen var en viktig grunn til at folk begynte 
å snakke høyt om sin samiske historie. Tittelen på utstillingen spiller videre på tittelen 
til Borgos tekst, og i prosjektet undersøkes det hvordan den samiske kulturen egentlig 
kommer til uttrykk i Vesterålen i dag.

Foto fra reisen i Vesterålen. Foto: Åslaug Krokann Berg (2010)
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AdelSteeN NormANN
- boDøS DüSSelDorFer 
Maleren eilert Adelsteen normann var født i 1848, på 
vågøy ved Bodø. Han var arving til et handelssted som 
faren hadde bygget opp, og han dro til Kjøbenhavn for å ta 
utdannelse innen handel. 

Bjørg Heggstad Jakhelln, billedkunstner og kunsthistoriker

Men han brøt over tvert, og begynte sine læreår ved kunstakademiet i Düsseldorf.  
Da var han 21 år gammel.

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

Men Adelsteen Normann utviklet raskt sine landskapsbilder i mer ekspressiv retning. 
Formatene 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 
fotografier av motiver og detaljer. 

Han var meget aktiv, deltok på mange utstillinger over hele Europa og i USA, og 
stilte ut nesten årlig i Berlin gjennom hele sin karriere, det samme i Paris i en 15-års  
periode mellom 1880 og 1895. 

Han solgte godt, hadde til og med keiser Wilhelm som kjøper. Han mottok flere 
medaljer på Verdensutstillinger i flere land. Til Trondheim Kunstforening ble han  
innkjøpt hele 19 ganger. Adelsteen 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, å begynne i Düsseldorf. 
Det var også Normann som fikk invitert 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 ser på sine reiser i Frankrike 
og Italia.

I 1890-årene legger han om hele malemåten, tar opp nye tema og benytter trekk fra 
impressionistenes malemåte. Han går tettere på motivet, bruker renere farger, maler 
pastost. Adelsteen Normann flyttet av helseårsaker til Norge i 1917, og han 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. 

SKINNblaD beKlager: På grunn av redaksjonell feil i blad nr 02 publiseres her riktig utgave av artikkelen om adelsteen Normann.
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iver Jåks recidensy Program, som er oppkalt etter den 
avdøde samiske kunstneren iver Jåks, er et internasjonalt 
gjestekunstnerprogram som tilbyr opphold i Karasjok. 

Maaike Halbertsma, Samisk senter for samtidskunst

Iver Jåks donerte sitt hus til Karasjok kommune med betingelsen at det skulle brukes 
til et kunstnerisk formål. Recidensy programmet er en god mulighet til å ta vare på 
huset, og den første kunstneren i programmet er Ekaterina Kravtsova. Hun er født i 
Tajikistan og har utdanning fra Odessa og Moskva, hvor hun når arbeider. I hennes 
kunstprosjekter undersøker hun hvordan samfunnet former personlig identitet gjen-
nom video, foto, grafikk og installasjoner. Kravtsova er interessert i steriotypier og 
hvordan de kan undermineres, balansen mellom offentlig og privat, og mellommen-
neskelig kommunikasjon. 
 Kravtsova kom til Karasjok i slutten av juli. Hun hadde på forhånd skapt seg et 
bilde av en bygd der mennesker lever sammen med naturen. Men første intrykket var 
at de bare var opptatt av husene sine. 
 – Jeg er interessert i mennesker, deres måte å leve og overleve. I begynnelse var 
jeg sulten etter nye inntrykk, men nå er jeg blitt vant. Etter en biltur til Kautokeino var 
jeg glad for å komme «hjem» igjen til Karasjok.
Kunstneren har deltatt i recidensyprogram i Italia og India. Hun sammenligner de 
forskjellige steder og synes at selv om de er veldig forskjellige, er mye det samme:  

 – Man er knyttet til omgivelsene, man 
er avhengig av klimaet. Og man skal 
overleve i det.
Kravtsova har tatt naturen rundt seg 
i bruk. På hvite høyballer har hun ar-
rangert bokstaver som gjenspeiler 
sommeren. Hun laget en intallasjon av 
stein i fjellene i Finnland, og funnet en 
nedlagt gruve ved Kautokeino, som hun 
betegner som  «en stjernehimmel laget 
gjennom tiden».

Besøk Ekatarinas blogg på craftsova.
wordpress.com.
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ekaterina kravtsova, den Første kunstner i 

Iver jåKS reSIDeNcy PrograM 

Ekaterina Kravtsova. Foto: Maaike Halbertsma, 
Samisk senter for samtidskunst

SouNDScaPe røSt - reMIKSet 
For troMSø KuNStForeNINg 
og INSoMNIaFeStIvaleN
Lita Ellingsen, formidlingsleder Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening har i 
flere år samarbeidet med  
Insomniafestivalen for elekt-
ronisk musikk, både gjennom 
utstillinger og konserter. I år 
er Elin Øyen Vister utvalgt som 
Festivalkunstner.
 Soundscape Røst - remik-
set for Tromsø Kunstforening 
og Insomniafestivalen er et 
tverrfaglig kunstprosjekt med 
hovedfokus på lyd. Vister har 
bakgrunn som komponist og 
artist under navnet DJ Sun-
shine, og hun har studert ved 
Nordic Sound Art-programmet 
ved Kunstakademiet i Trond-
heim. Hun har i en årrekke utforsket og dokumentert lydmiljøet på Røst gjennom 
feltopptak av sjøfugl. Opptakene mikses, og de ferdige komposisjonene settes inn i 
en installasjonskontekst. 
 Det største arbeidet i utstillingen består av flerkanals høyttalere og skaper et 
auditivt landskap rundt en komposisjon av fuglelyder. En annen av lydinstallasjonene 
i utstillingen, Play Kittwake (engelsk for krykkje), lar publikum interagere med gjen-
stander som ved berøring avspiller forskjellige lydopptak av krykkjenes varierte og 
musikalske sang. 
 Gjennom sine lydinstallasjoner ønsker Vister å rette fokus på Norges sårbare 
sjøfuglbestand, hvis mangfold og livsgrunnlag er truet på grunn av klimaendringer 
og menneskelig inngripen i naturen. Til lydarbeidene har Vister samarbeidet med 
Trond Lossius og Peter Ringset.
 Utstillingen åpner fredag 19. oktober og står til og med søndag 4. november.

Play Kittiwake. Foto: Elin Øyen Vister.
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kunst på Festival 

ParKart12
«ParkArt»  ble i år arrangert for sjette gang  
under Parkenfestivalen i Bodø i august. årets fes-
tivalkunstnere var fotografen Morten Andersen (n) 
og origami- og installasjonskunstneren coco sato 
(JP/uK). 

ParkART

Morten Andersen, som i bilder fanget punk/rock-scenen i Bodø på 80-tallet, brakte 
med sin eksklusive fotobok og sine store foto-bannere frem den svette, skitne kjel-
lerrockfølelsen til den grønne Rensåsparken. Coco Sato, som blant annet jobber med 
origami kom til Parken med en kombinasjon av vakre storskala papir-skulpturer og 
romantiske, hengende sofa-installasjoner. Hun brukte uka i forkant, og helga til å 
dekorere Rensåsen med en voksende flokk av origami-pingviner. Publikum fikk lære 
origami og deltok dermed i kunstverket.

Bodøfolket deltok aktivt på origami-verksted som ble arrangert helgen i forkant, og 
aldri før har kunsten blitt så godt mottatt av Parkenfestivalens publikum som dette 
året. Med stor bredde i utrykk og apell ga ParkART publikum noe ekstra, noe utenom 
det vanlige, og det visuelle bidro til å heve kvaliteten og stemningen på festivalen.

Morten Andersen og Coco Sato fikk begge med sine bidrag understreket det som gjør 
Parkenfestivalen spesiell – at den er bygget på en vital, ærlig og langlivet musikk-
scene i Bodø – og at den entusiasmen som finnes i musikkmiljøet også kan sees i 
resten av kulturlivet i byen. ParkART ønsker å være for kunsten i Bodø det Parkenfes-
tivalen er for musikken.

ParkART12 er støttet av Norsk Kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Parkenfestivalen, 
Skipnes og Nordland Kultursenter. Idé- og prosjektansvarlig har vært  Kjersti Solberg 
Monsen, Grethe Elvenes, Lisa Svendsen og Kristoffer Dolmen.

Innstalsjon av Coco Sato
T.h.: Fotobannere av  

Morten Andersen
Foto: ParkART12


