TURNÉ

Den levende erfaring
Margrethe Iren Pettersen
Den levende erfaring inngår i kunstprosjektet Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge: Avtrykk,
produsert av Se Kunst i Nord-Norge for turné 2014- 2015.

Margrethe Pettersen, f. 1977, har en bachelor i
samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø 2013.
Hun har i tillegg fagbrev som blomsterdekoratør
fra Oslo, og fag i bl.a. miljøfilosofi og samisk
kunst ved UIT. Pettersen har vært med å starte
ulike felleskap, som Verksted Mandelbrot
(Oslo), Indigo (Oslo) og atelierfelleskapet på
Kurant (Tromsø). Hun er delaktig i Røst AIR, et
tverrfaglig økologisk kunstnerresidens ytterst i
Lofoten.

Utstillingen Den levende erfaring tar opp temaer
rundt økologi, tid, kroppslig erfaring, tradisjon
vs. teknologi og hvordan kan vi tenke nye
sammenhenger med ‘den levende erfaring’ friskt i
minne. I utstillingen uttrykker hun seg gjennom
broderi og lydopptak. Kunstneren har dukket ned
i tradisjoner og bruk av medisinplanter i NordNorge. Hun stiller spørsmål om hvilken verdi
gammel kunnskap og selvlærte løsninger har i
dagens samfunn.

Pettersen arbeider med narrasjoner gjennom
planter og vekster på ulike måter og lar dette finne
vei videre inn i prosjektet. Hun har i de senere år
arbeidet med ugress, bl.a. Tromsøpalmen, i ulike
kontekster. Historieskrivning og definisjonsmakt
er noe som opptar henne. Hvem definerer hva som
får vokse, gro og leve videre? Pettersen arbeider
prosessorientert og ofte intuitivt, veien blir til
mens hun går.

I Harstad har kunstneren samlet materiale og
undersøkt ulike tilnærminger til stedet gjennom
nyttevekster. Aktivitetssenteret i Harstad har
bidratt med brodering samt utlån av objekter
som bærer med seg sine historier og spor. Med
denne utstilling vil kunstneren vise at gjennom
tilstedeværelse og nærvær, enten det er til
kulturen eller naturen, skapes rom for refleksjon,
dialog og kunnskapsutveksling.
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