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Informasjon for produsenter og kunstnere.

Kunstopplevelse

LEDER 

En kunstrunde i hovedstaden med utstillingene Melgaard + Munch,  
Ny Norsk Abstraksjon og Krigens skygge på programmet, setter kunst
formidling i perspektiv. Runden bød på berikende kunstopplevelser med  
nye innsikter, i et stort historisk spenn. Munch Museet, Astrup Fearnley  
og Kunstnernes Hus har lagt alt til rette for at god kommunikasjon mellom 
kunsten og publikum skal finne sted, for å skape en god kunstopplevelse. 

Dessverre er dette bildet ikke identisk med forholdene i det ganske land. 
I NordNorge søker man å nå ut til flest mulig av befolkningen gjennom 
vandreutstillinger. Det er en godt forankret tradisjon som begynte med  
Den Nordnorske kunstutstilling for snart 70 år siden. I dag i en ny tid,  
er det på tide med å stille spørsmål ved hvordan vi skal nå ut til et bredere 
publikum og hvordan skal vi skape økt interesse for kunst? Presset på 
det lokale formidlingsapparatet øker med forventninger fra mange 
produsenter om en kapasitet som ikke eksisterer. Det har dukket opp 
mange aktører som ønsker å tilby sine vandreutstillinger og medfølgende 
formidlingsopplegg ut i distriktene i NordNorge. I tillegg til Se Kunst i 
Nord-Norge, har vi Nasjonalmuseet, Norske Kunstforeninger, Nordnorsk 
Kunstmuseum, og andre aktører som Atelier Nord med sitt prosjekt  
Vis Videokunst!.

Bærekraften i det lokale formidlingsapparatet er nærmest en illusjon. 
Det finnes ikke ressurser til å ivareta de nødvendige kjernefunksjonene, 
som omhandler produsentkompetanse innbefattet programmering av 
utstillinger, tekstmateriale, plakat, kataloger, monteringskompetanse, 
kvalifiserte omvisere/formidlere til å utvikle konteksten kunsten  
presenteres i, driften av kunstarenaen, hvordan man møter og 
kommuniserer med publikum. Dette som er helt avgjørende for selve 
kjernen for kunstopplevelsen, møte mellom kunsten og publikum. 

Det er problematisk at kunstfeltet selv fremmer formidlingsbegrepet  
i avgrenset betydning, til leddet mellom kunstverket og publikum.  
Vi definerer herunder først og fremst formidlerens oppgave og slik  
blir ofte de øvrige kjernefunksjonene oversett. Med det bidrar vi til  

at formidlingsapparatet kompleksitet kommer lite til syne.  
Et funk sjonelt visningsrom og forutsigbart driftsgrunnlag er  
en forutsetning for presentasjon og formidling av profesjonelle  
kunstneriske produksjoner. Dette komplementert med faglig  
kompetanse er sentrale elementer i et lokalsamfunns formidlings  
arena for visuell kunst. Vandreutstillinger i seg selv er ikke redskap  
nok for å skape interesse og nå ut til et bredere publikum.

Satt på spissen kan vandreutstillinger bli en hvilepute og forringe 
muligheten for lokale produksjoner. Det er betimelig å stille spørsmålet 
hvorfor ikke det lokale formidlingsapparatet (av kunstforeninger og andre 
tilsvarende aktører) har fått nødvendig legitimitet? Det visuelle kunstfeltet 
er stebarn i de statlige kulturbudsjettene, ved svakest realvekst.

Kunstformidlingen skal fremme kunstens samfunnsmessige betydning 
ved å sette samtiden i perspektiv. Slik kan kunst som eget språk få en 
mer betydningsfull og fremtredende rolle i samfunnsdebatten. Det lokale 
formidlingsapparatet må være godt rustet i sitt arbeid for å sette kunstverk 
inn i en interessant sammenheng, som vekker interesse hos et bredere 
publikum. Slik at kunstopplevelsen blir mer opplevelsesrikt og innsiktsrikt. 
Da først bidrar vi til å ta kunstens rolle på alvor.

Bodø, 09. mars 2015

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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HVA SKJER?
FEBRUAR–JUNI 2015

Traveling Alone
Video på www.travelingalone.no.
16.01.–12.04.: Tromsø Kunstforening

Individ: Portretter fra samlingen
24.01.–31.05.: Nordnorsk Kunstmuseum

Kunstnergruppen FUFF –  
Yvonne Normanseth, Ingerid Jordal,  
Máret Ánne Sara og Inger Emilie Solheim
31.01.–07.02.: Hammerfest
05.–14.03.: Alta Kunstforening

Er vi her ennå? – Helle Storvik, Åslaug Krokann 
Berg, Rune Johansen og Mari Boine
06.02.–22.03.: Sør Troms Museum, Harstad 
Trondenes Historiske Senter

Den 69. Nordnorske Kunstutstilling
Årlig juryert landsdelsutstilling for kunstnere  
med tilknytting til NordNorge
14.02.–15.03.: Bodø Kunstforening
20.–29.03.: Harstad kunstforening
11.–26.04.: Narvik kunstforening
08.–24.05.: Galleri Apotheket
07.–28.06.: Adde Zetterquist kunstgalleri
17.–26.07.: Vegadagene, Vega

Extensions – Inger Johanne Grytting
14.02.–31.05.: Nordnorsk Kunstmuseum

Mellomrom – Eva Bakkeslett
27.–12.04.: Nordnorsk Kunstnersenter

I Nasjonalmuseets blindsone
Utstillingen er et samarbeid mellom 
Nasjonalmuseet og TrAP i anledning 
markeringen av grunnlovens 200 årsjubileum.
05.03.–03.05.: Gjenreisningsmuseet
16.05.–16.08.: Tromsø Kunstforening

Tegning – Kristin Skrivervik 
06.03.–12.04.: Samisk senter for samtidskunst

Supersaturations – Susanne Kathlen Mader 
Vandreutstilling produsert av
Norske Kunstforeninger.
22.03.–24.04.: Rana Kunstforening

Under 40 – Ung norsk arkitektur 2013
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
26.03.–10.05.: Galleri 2, Stamsund

Inexhaustible Beauty – Uendelig skjønnhet
Fra samlingen til SpareBank 1 NordNorges 
kunststiftelse. Vandreutstilling fra NNKM.
01.04.–24.05.: Bodø Kunstforening
01.06..–16.08.: Nordnorsk Kunstmuseum
01.09.–25.10.: Rana Kunstforening
01.11.–31.12.: Alta Museum

Rune Johansen
Fotografier i andre etasje.
05.04.–20.05.: Kaviarfabrikken

Flux Existence – Thor Melby
16.04.–24.05.: Bodø Kunstforening

Inger Blix Kvammen
17.04.–31.05.: Samisk senter for samtidskunst

Ståle Sørensen
24.04.–31.05.: Nordnorsk Kunstnersenter

Tone Wolff Kalstad
12.06.–02.08.: Nordnorsk Kunstnersenter

Speak Through Art
Ai Weiwei, KjARTan Slettemark,  
Gilbert & George, Shirin Neshat m.fl.
Frem til 29.03.2015: Kaviarfabrikken

Bjarne Melgaard
29.05.2015–03.01.2016: Kaviarfabrikken

Aibbas rabas – SDS Medlemsutstilling
12.06.–16.08.: Samisk senter for samtidskunst

SALT – Stedspesifikk arkitektur
www.salted.no
Frem til 06.09.2015: Sandhornøy, Gildeskål

Per Adde og Kajsa Zetterquist
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal

Kjerringøy Land Art Biennale 2015
Workshop for deltagende kunstnere  
på Kjerringøy fra 29. mai. Biennalen  
åpner for publikum 07. juni.
12.06.–19.07.: Bodø Kunstforening

SE KUNST-TURNeer
Rå kunst i Norge – Outsider Artists
Produsert av Trastad Samlinger, SørTroms 
Museum. Turné i regi av SKINN.
01.02.–31.03.: RDM – Kautokeino bygdetun  
16.04.–24.05.: Stormen bibliotek 
06.–20.06.: Alta Kunstforening

Lyden av kunst 
Produsert av Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Turné i regi av SKINN.
21.–29.03.: Gamvik museum
11.–19.04.: Kunstforeninga i ETS
25.04.–10.05.: Galleri NordNorge
16.–24.05.: Vefsn museum

www.kjerringoylandart.com Inger Blix Kvamme, Father Neckpiece. Traveling Alone på Tromsø Kunstforening.

UTSTILLINGer
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FUFF LEGGER UT PÅ TURNÉ I FINNMARK

Dagens unge (glasurgenerasjonen) karakteriseres som late, 
selvfokuserte og ansvarsfraskrivende. Hvor egnet er denne 
generasjonen til å forvalte klima og miljøspørsmål når det  
er deres tur til å innta de styrende rollene i samfunnet?

Miljø og klimapolitikk er tørr og usexy påstår kunstnergruppen FUFF,  
og synes derfor det er behov for å tilføre et sensuelt og dampende bidrag  
til denne debatten. Máret Ánne Sara, Inger Emilie Solheim, Ingerid Jordal  
og Yvonne Normanseth er fire unge kunstnere fra Finnmark (FUFF) som 
med en ny utstilling setter fokus på klima og miljøvern i nordområdene  
fra sin egen originale synsvinkel.

– FUFF startet for over to år siden. Inger Emilie var initiativtaker.  
Jeg kjente ingen av de andre fra før, forteller Ingerid Jordal.

Jordal (født 1982, Voss) er utdannet fotograf og arbeider nå som foto
journalist på Voss etter mange år i Vadsø som kurator og billed kunstner.  
I utstillingen deltar hun med en serie store fotografier på 3 x 2 meter under 
tittelen This is what you want this is what you get. I fotografiene blandes nakne 
kroppsdeler med hauger av restavfall; papp, makrellbokser, bæsjebleier og 
tannbørster. Menneskefiguren er Ingerid Jordal selv. En representant for  
alle som ikke gidder, ikke får til, og ikke orker ta inn over seg at verden går 
ad undas. 

– Jeg har arbeidet med dobbeltmoralen i det norske samfunnet, 
eller norske styresmakter uten egentlig å fokusere spesifikt på Finnmark. 
Det handler mest om min egen følelse av maktesløshet og apatiske 
miljøsamvittighet, utdyper Ingerid om sine verk. 

I utstillingen blottlegger hun sin egen dårlige samvittighet for å ikke  
bry seg om miljøvern og ikke bidrar nok for å gjøre verden mindre 
forurenset. Selv om skammen gnager hver gang hun kjøper en flybillett, 
starter bilen eller kaster plast i restavfallet – så gnager skammen ikke dypt 

nok. For som hun sier så er det er jo noe galt med politikerne våre  
når togbilletten mellom Bergen og Oslo er tre ganger dyrere enn flyet.

Berører fra ulike perspektiver
De fire kunstnerne tar opp ulike saker som berører naturen i Finnmark  
ut i fra sine egne forhold til klima og miljøproblematikk i regionen.  
Máret Ánne Sara (født 1983) kommer fra en reindriftsfamilie i Kautokeino  
og berører ofte politiske og samfunnsrelaterte temaer fra et samisk 
perspektiv i sin kunst. Sara har et nært forhold til reindrift og er redaktør  
for et samisk ungdomsmagasin. 

I FUFFutstillingen tar Sara utgangspunkt i den tilspissede kampen 
om det mest edle i Finnmark; jorda og verdiene som ligger under bakken. 
Industrialisering og gruveutbygging går på bekostning av fornybare 
ressurser og grunnlaget for samisk kultur og næring. 

Verkene spinner rundt det elementære liv på jorda, i en dimensjon 
av politikk, menneskelighet, makt, avmakt og samisk tro. Under tittelen 
Moder jord i maktsirkelen viser Sara fire ulike verk; en tegning, et fotocollage, 
en installasjon og en skulptur i form av den velkjente komsekula – 
den beskyttende sølvamuletten som du finner hengende på de fleste 
barnevugger, vogner eller komser rundt om i Sápmi. Installasjonen Moder 
jord III består av vann og overflatejord fra en nedlagt kobber og gullgruve  
i Biedjovaggi, Kautokeino. Gruvedrift tvang flere reineiere til å gi opp 
reindrift på grunn av tapt beiteland. Tap av beiteland på grunn av industri 
og utbygginger bidrar også til et økt press på beitearealene i Finnmark,  
ikke bare for høyt antall reinsdyr, men det nevnes aldri i debattene. 

Yvonne Normanseth (født 1981, Alta) er bosatt i Oslo hvor hun jobber 
som assistent på Dform. Hun jobber med digitale medier i kombinasjon 
med tradisjonelle teknikker som tegning og brodering. Hun brenner sterkt 
for miljø og klima, og vil være en aktiv deltager for å snu kursen. Med poesi 

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Ingerid Jordal  ◆  Inger Emilie Solheim  ◆  Yvonne Normanseth  ◆  Máret Ánne Sara

Pirker i vår  
miljøsamvittighet

over
Glasurgenerasjonen stiller høye krav til komfort  
og selvrealisering. Samtidig ønsker de ren natur,  
ren luft og rent vann i fremtiden. Ingerid Jordal,  
This is what you want this is what you get,  
fotografi, 2015. Detalj.

Foto: Ingerid Jordal

til venstre
Máret Ánne Sara, Moder jord I, installasjon av globus  

og scooterfjæring, 30 cm diameter, 2015. Detalj.
Foto: Maret Anne Sara

Yvonne Normanseth, Genius Loci,  
detalj fra digitalt grafisk arbeide, 2014.
Foto: Yvonne Normanseth
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FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE I SKINN
«KUNST OG PUBLIKUM»
CAMPUS HELGELAND,  
MO I RANA, 08.–10. MAI 2015
✎ Eva Skotnes Vikjord  ◆  daglig leder, SE KUNST I NORD-NORGE

Selv norskinger må forføres

og humor ønsker hun å sette i gang dialog for bedre løsninger. Hun 
bruker religiøse, samiske og kroppslige referanser i sin kunst. I sin serie 
Genius Loci tar hun utgangspunkt i helleristningsfeltene i Alta. – I romersk 
mytologi var genius loci en ånd som beskyttet et sted. Siden jeg er 
oppvokst i Alta, er Altas ånd en del av meg, som historien  
og naturen der er det. Vi er ett. 

Initiativtaker og drivjernet bak FUFF, Inger Emilie Solheim 
(født 1981, Alta), er bosatt og arbeider i Tromsø mens hun studerer 
ved Kunstakademiet i Tromsø. Solheim er samfunnsengasjert og 
antimaterialist. Hennes store tegning omhandler forurensning skapt av 
fossilt brensel med særlig vekt på oljeutvinning. Symbolet på guddommen 
Baphomet tilknyttes satanismen, en filosofisk livsanskuelse hvor en 
selv og ens egne fysiske behov står i sentrum. Dette er ikke ulikt vestlig 
industrialisert forbrukskultur med høy produksjon av komfort og 
luksusartikler, samt krav om høy levestandard som igjen går ut over 
underutviklede deler av verden – og miljøet.

Finnmark rundt
På hvert sitt vis ønsker de fire å bidra til et mer spennende engasjement 
av miljø og klimapolitikken som nå drives i Nordområdene. 

– Jeg vil først og fremst våkna opp selv. Jeg kan ikke gjøre så mye 
med hvordan andre agerer, men kanskje noen kan kjenne seg igjen? 

– Det er nettopp på grunn av de ulike perspektivene og 
innfallsvinklene på de samme problemstillingene som får utstillingen  
til å fremstå som helhetlig. For eksempel er ett verk kritisk til reintallet, 
mens et annet forsvarer det, mener Ingerid.

FUFF har fått solid økonomisk støtte for å turnere utstillingen;  
fra Finnmark Fylkeskommune, Kulturnæringsstiftelsen i Sparebank1 
NordNorge og Norske Kunstforeninger. I 2015 drar utstillingen på turné 
i Finnmark, med blant annet en tur over grensen til Murmansk Regionale 
Kunstmuseum i Russland. 

– Vi hadde aldri klart dette uten Inger Emilie. Hun har jobbet 
beinhardt og har hatt trua hele veien, sier Ingerid Jordal.

Utstillingen skal innom Hammerfest Kunstforening,  
Alta Kunstforening og Riddu Duottar Museat. I april går  
turen til Murmansk, og til høsten vises utstillingen hos  
Samisk Kunstnersenter og Vadsø Kunstforening.

Årets fagseminar vil omhandle formidlingsarbeid med fokus på ulike 
virkemidler. Se Kunst i Nord-Norge har invitert fem foredragsholdere  
til å dele av sin erfaring og kunnskap med oss.

En god kunstopplevelse avhenger mye av hvordan vi møter og 
kommuniserer med publikum. Målsetningen er å stå bedre rustet 
i formidlingsarbeidet. For å belyse tema har vi invitert spennende 
fagpersoner som tar for seg ulike virkemidler. Målgruppe er alle som 
arbeider innenfor kunstfeltet på ulike nivåer. 

Elisabeth Sørheim er formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere, 
forfatteren bak bøkene Med egne øyne I og II og tidligere redaktør for 
bladet Til Verket! – ideer fra kunstnere til elever og lærere. I sitt foredrag  
vil hun oppfordrer oss til å se etter alternative visningsformer som  
kan engasjere et større publikum og regissere nye møter mellom  
kunst og publikum.

Tonje Gjevjon er performancekunstner, regissør, komponist og skribent. 
Hun mener at dagens samtidskunst er redusert til samtaler. «Samtaler 
man like gjerne kan ha uten fysiske objekter. Det er ikke noe galt med 
publikum, men når ingenting kommer til syne, er alt bare prat. Selv 
nordmenn må forføres, trekkes inn i noe vi vil ha mer av. Behovet for  
å se mer, ville ha og eie melder seg når det er noe å se på.»

Tone Pernille Østern er dansekunstner og koreograf på det frie 
scenekunstfeltet og førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk ved NTNU.  
Hun underviser blant annet om dramaturgi i didaktisk kontekst. Hun 
mener at formidlere må tenke dramaturgisk, og må komponerer sin 
formidling slik at publikum/deltakere føler seg berørt og involvert. 

Erik Lerdahl er Norges eneste professor med doktorgrad i kreativitet 
i fra NTNU. Hans foredrag vil belyse viktigheten av kreativ tenkning for 
problemløsning, og gi oss noen tips til grunnleggende kreativ metodikk, 
som kan anvendes i praktisk utviklingsarbeid. 

Paro N. Lyngmo er en kreativ pedagog og driver formidlingsbedriften 
Stemmeprakt AS. God stemmebruk og formidlingsglede handler om 
ekthet, kunnskap og trygghet. Lyngmo vil derfor ta oss med på en reise 
innen pust, stemme og tilstedeværelse.

Påmelding og mer info: www.sekunst.no.  
Eller ta kontakt på telefon 75 50 66 20.

fra venstre
Elisabeth Sørheim, Tonje Gjevjon, 
Erik Lerdahl, Paro N. Lyngmo og 

Tone Pernille Østern

Inger Emilie Solheim, Dommedagsprofeti, tegning/tredreiing  
samt medfølgende forbannelse, 192 x 178 cm, 2014.
Foto: Inger Emilie Solheim
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FORMIDLING AV KUNSTNERISKE PROSESSER

Hvordan har kunstnerne laget sine kunstverk? Hva har de benyttet  
som materiale? Hvorfor har han i videoen så lys stemme? Hvor gammelt 
er universet? Spørsmålene haglet da Ane Øverås denne vinteren 
oppfordret små og store til å begi seg ut i ivrig utforskning  
av samtidskunst og kunstneriske arbeids prosesser. 

Vendinger er den aller første utstillingen i det nyetablerte visningsrommet 
for kunst i Stormen bibliotek i Bodø. I januar og februar har kunstner Ane 
Øverås stått for formidlingen av utstillingen til ulike publikumsgrupper. Hun 
har ledet åpne familieverksteder hver søndag for rundt 180 personer. Holdt 
omvisninger for de voksne på tirsdagskveldene. I tillegg har hun arrangert 
kunstlaboratorium i ukedagene for 226 barnehagebarn og skoleelever.

– Det har gått veldig bra. Samtalene hadde hele tiden fokus på hva 
barna ser og gjenkjenner. I dialogen med de eldre barna snakket vi konkret 
om kunst og kunsthistorie. Men med de minste, som holder fantasien mer 
levende, forholdt jeg meg for det meste i den magiske verdenen, forteller 
Ane Øverås.

Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad står bak de utstilte 
kunstverkene. Begge tar for seg menneskets grunnleggende behov  
for å snu opp ned på etablerte sannheter, utført med humor, kløkt  
og en dose filosofisk grubling.

– Ingen ser at skulpturen til Snorre Ytterstad er en målskive, men  
tror at ringene handler om planeter og universet. Da er det nærliggende 
å snakke om planetbaner, gravitasjonskrefter og hvor uendelig stort og 
gammelt universet er, sier Øverås.

Hun synes derfor det var fint da mange av barna kobler skulpturen opp 
til videoen til Trygve Lukvasslimo En mer robust identitet, og forestiller seg 
at karakteren Thor – ikledd oransje romdrakt – befinner seg på en annen 
planet. Det forklarer jo hvorfor Thor snakker med så lys stemme. Fordi 
luften er jo tynnere på andre planeter ikke sant? Thor beveger seg i et tørt 
ørkenlandskap med røde fjell. Han leter etter noe som kan gi tyngde til 
hans lette sjel. Noe som kan gi livet en struktur, en melodi og retning. Han 
gjennomgår en selvrealiseringstokt, og må mestere ting før han finner troen 
på seg selv.

– Det å snakke om mestring er noe de fleste kan relatere seg til. For 
eksempel det å lære seg å sykle, eller å binde fluer. Det falt derfor naturlig å 
styre samtalen med barna over til å snakke om hvordan kunstnerne skaper 
noe ut ifra hverdagen, forklarer Øverås.

Kunstlaboratoriet
For hvilke kunnskaper og ferdigheter må Trygve og Snorre arbeide med  
for å utføre sine kunstverk? Hvordan jobber de seg frem fra en ide til et 
ferdig kunstverk?

– Å arrangere et «kunstlaboratorium» med ulike arbeidsstasjoner var 
min idé. Jeg lot meg inspirere av de fornemmelsene man får av prosessene 
som ligger bak kunstnernes verk i utstillingen. Kunstlabben legger opp til at 
ungene får bruke hendene og lar nysgjerrighet guide dem frem til resultater. 
Hensikten er ikke at ungene skulle skape et ferdig produkt, eller å være 
kreativ. Å kalle det et laboratorium – et verksted – istedenfor et atelier er 
med på å vektlegge det håndverksmessige og praktiske rundt det å skape. 

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SEKUNSTMAGASIN
 Ane Øverås  ◆  Amalie Marie Selvik

Å se, oppleve  
og forsøke selv

Trygve Lukvasslimo, En mer robust 
identitet, stillbilde fra video. Detalj.

Foto: James Newitt

Bygg så høyt du kan til det raser sammen.
Foto: Ane Øverås

I «magnetverkstedet» kunne man teste ut hvilke 
metallgjenstander som er magnetisk og hvilke 
som ikke er det med en kraftig strømdrevet 
magneter med en av/på bryter.
Foto: Ane Øverås

Utkledning og posering.
Foto: Ane Øverås

Komponering med farger i mørkerommet.
Foto: Ane Øverås
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De skulle forsøke seg på noen av de samme prosessene som kunstnerne 
selv må igjennom når de skaper sin kunst; å konstruere, prøve, feile, 
bygge, rive ned, komponere og avbilde, teste og leke. Alene eller sammen 
med andre, forklarer Øverås.

Det å kunne benytte seg av helt grunnleggende konstruksjons
kunnskaper, symmetri og balanse synes Øverås er en viktig glede ved å 
være et skapende menneske. Hun innrettet Kunstlaboratoriet i et stort 
rom vegg i vegg med det nye utstillingsrommet. De ulike stasjonene i 
verkstedet ble designet for å appellere bredt, samtidig måtte det være 
utfordrende for alle. Stasjonene la derfor opp til ulike ferdigheter gjennom 
enkle øvelser. Som for eksempel å brette verdens beste papirfly, og teste 
flyets evne til å fly. 

– Snorre Ytterstads Target Sculpture er som en utbrettbar målskive.  
De sorte og gule sirklene er laget i trefiner og skrudd sammen med 
skruer, bolter og vinkler. Jeg laget derfor en arbeidsstasjon hvor man 
kunne skru sammen hullete treplater med lange skruer og muttere. 
Verktøy som fastnøkkel lå fremme, men de fleste skrudde sammen med 
hendene. Under en av familiesøndagene, satt en jente en hel time her 
for å skru sammen plater selv om pappaen hennes ville hun også skulle 
prøve ut de andre aktivitetene, forteller Øverås.

Stasjonene med de hvitmalte klossene engasjerte spesielt de yngste. 
Her fikk de bygge så høyt man kunne klare, og la det rase sammen. 

– De minste stablet opp fantastiske byggverk. De hvite klossene 
kunne de også ta med inn i et mørkt telt og komponere med farget  
LEDlys for å observere effekten. Jeg avfotograferte med en iPad og 
printet ut bildet med en gang, og kunne sende bildet på epost til 
barnehagen eller skolen.

Øverås laget også et utkledingsrom med ett stort speil, utklednings
effekter, klær og en iPad til å ta foto eller videopptak. Oppgaven var å kle 
seg ut og arbeide med overdrivelse i Thors ånd. Særlig 13åringene synes 
dette var spennende, og gikk flere sammen inn i utkledingsrommet. 

– Jeg gav dem ingen krav om å presentere noe for noen. Men ei seks 
år gammel jente viste meg sitt videoopptak hvor hun deklarerte alt hun 
trodde på; julenissen, påskeharen og engler. Hun var inspirert av samtalen 
vi hadde rundt fotografiene til Trygve (fra øya Tro i Alstahaug) – om å tro 
på forskjellige ting. Det var veldig flott, forteller Øverås.

Omvisningen og kunstformidlingen til skoleelever og barnehagebarn 
ble utarbeidet av Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid med Ane Øverås på 
oppdrag av Stormen bibliotek. 

Formidlingstilbudet gikk ut til alle barnehager og grunnskoler i Bodø. 
Påmeldingen ble administrert av Stormen bibliotek selv.

Omvisning for voksne. Her foran skulpturen til Snorre Ytterstad, Target Sculpture.
Foto: Amalie Marie Selvik
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NYHET
SKINN 40 ÅR

Hjelp oss  
å samle historien! 
Det hele startet i 1976. Kunstforeningene i Nord-Norge følte et behov 
for å koordinere sin utstillingsvirksomhet. Kunst av høy kvalitet skulle 
formidles ut til publikum i alle tre fylkene. Resultatet ble stiftelsen av 
Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge. SKINN. Men 
hvem tok initiativet? Hvem var med da oppstarten ble diskutert? 

I 2016 feirer Se Kunst i Nord-Norge 40 år som organisasjon. I den 
forbindelse skal historien samles av historiker Unni Krogh. Hun har  
begynt å gjennomgå alle årsmeldingene, referatene og økonomi
rapportene. Målet er å kartlegge virksomhetens utvikling, utstillings 
aktiviteten og organisasjonsutvikling. 

Men arkivet til SKINN mangler både sakspapirer og dokumenter 
fra stiftelsesmøtet. De tidligste dokumentene er fra første årsmøte 
november 1977. Da var elleve kunstforeninger samlet i lokalene til  
Tromsø Museum. Men kanskje var flere kunstforeninger involvert?  
Hvor store var medlemsmassen til de ulike kunstforeningene? Hvor  
lenge har de eksistert? 

Innsamlingen av historien til SKINN handler like mye om hvilke 
kunstforeninger som eksisterte på den tiden i Nordland, Troms  
og Finnmark. 

– Jeg har mange spørsmål rundt dette, og oppfordrer derfor tidligere 
styremedlemmer og andre aktive i kunstforeningene på den tiden til  
å ta kontakt med meg, sier Krogh.

Selv har Unni Krogh førstehåndskunnskap om SKINN sin  
virksomhet som tidligere styreleder i SKINN og mangeårig medlem  
av styret i Alta Kunstforening (1982–2009), samt verv i landsstyret  
til Norske kunstforeninger.

Muntre og mindre muntre historier
Det første Krogh skal gjøre er å systematisere stoffet, lage et skjelett 
å bygge videre på. Etter på skal hun samle inn de muntre og mindre 
muntre historiene. Blant annet gjennom intervjuer i løpet av sommeren. 

– Det å drive lokal kunstformidling var ikke enkelt den gangen, og 
er fremdeles en utfordring i en region med spredt befolkning og lavt 
befolkningsgrunnlag, forteller Krogh. 

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Unni Krogh ✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin

 Joan Jonas. Courtesy Wilkinson Gallery, London

– Utstillingsvirksomheten på den tiden gikk ut på å sette sammen 
en utstilling og sende den rundt til alle kunstforeningene. Vi var i forkant 
med vår kunstformidling til barn og unge ved å ordne skolebesøk og 
omvisninger, lenge før den nasjonale satsningen ledet til handlingsplanen 
«Broen og den blå hesten» (1996) og Den kulturelle skolesekken (2001).

Men mye har endret seg gjennom 40 år. Endringer i samfunnet, 
krav, forventninger og finansiering fra fylke, stat og myndigheter har 
påvirket utviklingen av virksomheten. Det har ført til mange interessante 
diskusjoner og omskiftninger opp igjennom årene. Tidligere lå fokus på 
medlemsmassen og frivillighet. I dag snakker man om profesjonalisering 
av kunstarenaer, aktører, kuratorer og nettverk. 

– Det er ikke tidligere utført et slikt kartleggingsarbeid av historien til 
SKINN. Ved 10 års jubileet laget man en avis. Som er et godt bidrag til mitt 
arbeid. Rundt 20 eller 30 års jubileet påbegynt man et arbeid, men som 
ikke ble fullført. Nå er Norsk kulturråd også svært interessert i å få samlet 
den 40 år gamle historien. Som er helt unik, påpeker Unni Krogh.

«GLACIER» – JOAN JONAS
KUNSTHALL SVALBARD,  
07. FEBRUAR–07. JUNI 2015

Kunsthall Svalbard er den nye filialen til Nordnorsk Kunstmuseum 
med lokalitet hos Svalbard Museum i Longyearbyen. Første utstilling 
er Joan Jonas (født 1936, USA) med videoinstallasjonen Glacier (2010). 

Den anerkjente video og performancekunstneren er inspirert av 
det arktiske landskapet og deler av innspillingen er utført i Lofoten. 
Utstillingen ble åpnet 7. februar i nærvær av H.M. Dronning Sonja og 
kulturminister Thorild Widvey, og er å se frem til 07. juni. Kunsthall 
Svalbard skal også huse et residensprogram for kunstnere med støtte  
fra SpareBank 1 NordNorges kulturnæringsstiftelse.

Joan Jonas, Glacier, 2010.
Foto: © Joan Jonas
Courtesy Wilkinson Gallery, London

Første utstilling  
i Kunsthall Svalbard

Har du kunnskap 
om denne tiden?

Kontakt Unni Krogh  
på tlf: 97 57 76 64 eller  

e-post merket SKINN 40 år til 
unnikrogh46@gmail.com

Unni Krogh
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«EXTENSIONS» –  
INGER JOHANNE GRYTTING
NORDNORSK KUNSTMUSEUM,  
14. FEBRUAR–31.MAI 2015

Streker i dialog  
med papiret
For første gang skal det trekkes en linje gjennom hele kunstnerskapet 
til Inger Johanne Grytting. Separatutstillingen Extensions presenterer 
en 42 verk fra største delen av Gryttings kunstneriske virke, som 
spenner fra tidlige figurative oljemalerier til nyere abstrakte  
tegninger og malerier. 

I Inger Johanne Grytting sine tegninger er ofte utforskningen av streken et 
viktig tema. Grytting utforsker det grunnleggende i tegnemediet, nemlig 
streken i seg selv, og dens muligheter. Hennes blyanttegninger er utført 
som streker og parallelle linjer tegnet tett inntil hverandre. Disse danner 
rutenett og søyleformasjoner, og skaper en dialog med papirets flate.

Bildene kan oppleves både som minimalistiske og ekspresjonistiske,  
og kan sees som et uttrykk for et indre landskap. I utstillingen blir publikum 
vitne til kunstnerens utvikling og overgang fra det figurative til det 
abstrakte som har opptatt henne de siste årene. Sist hadde hun en større 
utstilling var i 2012 hos Nordnorsk Kunstnersenter, og i utstillingen Paralleller 
i 2011 da Nordnorsk Kunstmuseum presenterte kunstverk av Jan Groth.

Inger Johanne Grytting er født 1949 i Svolvær og har røtter i 
Tromsø. Allerede i 1972 flyttet hun til New York City, hvor hun tok sin 
kunstutdannelse og har blitt boende. Gryttings atelier på Manhattan 
har vært et naturlig samlingssted for besøkende norske kunstnere i 
mange generasjoner. Hennes kunstnerskap kan sees som bindeledd 
mellom opprinnelige amerikanske kunstbevegelser (konseptkunst og 
minimalisme) og norsk kunstliv. Hun har fremdeles sterk tilknytning til 
NordNorge gjennom årlige reiser til denne landsdelen.

I løpet av utstillingsperioden holder Inger Johanne Grytting et 
tegne verksted for voksne og deltar i en kunstnersamtale med Charis 
Gullickson på kvinnedagen den 8. mars. Utstillingskatalogen er den første 
monografien om hennes kunstnerskap. Her settes Grytting inn i en 
kunsthistorisk sammenheng. Den inneholder også dikt dedikerte til henne 
av Gryttings gode venn og dikter Jan Erik Vold. Boklanseringen ble holdt 
dagen etter åpningen med diktlesning av Vold.

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Nordnorsk Kunstmuseum

NORDNORSK KUNSTMUSEUMS  
LANDSDELSDEKKENDE PROGRAM

Fra romantikk  
til krigsestetikk
Nordnorsk Kunstmuseums landsdelsdekkende program hadde stor 
aktivitet i 2014. Hele fire vandreutstillinger ble turnert fordelt på åtte 
stoppesteder og med over 12 000 besøkende totalt. I 2015 vil museet 
videreføre enkelte vandreutstillinger, og nye kommer til. 

Vi viderefører turneringen av utstilling Inexhaustible Beauty laget i 
samarbeid med Sparebank 1 NordNorges kunststiftelse. Utstillingen  
er basert på kunststiftelsens egen kunstsamling og viser i alt 24 verker  
av 21 kunstnere, alle med nordnorsk tilknytning. Utstillingen har vært  
vist i Harstad og skal i løpet av dette året vandre videre til Bodø, Tromsø, 
Mo i Rana og Alta. 

I starten av det nye året ønsker vi særlig å trekke frem det 
nyskapende prosjektet Digital Balke/Divine North. Dette er en 
videreformidling av museets suksessfulle utstilling i fjor sommer;  
Peder Balke: Visjon og Revolusjon, som nå vises på National Gallery i 
London frem til 12. april. Peder Balke (1804–1887) er kanskje en av de 
mest originale kunstnere fra den europeiske romantikken. Med en høyst 
innovativ maleteknikk skildret han det storslagne norske kystlandskapet. 
Kunstneren var lenge glemt og oversett, og først i de senere år har man 
begynt å forstå storheten i hans maleri. Den digitale utstillingen viser 
nærmere 40 malerier av Peder Balkes motiver fra NordNorge, sammen 
med et elektronisk lydverk komponert av Gaute Barlindhaug. Med sitt 
lavmælte kontemplative uttrykk fungerer lydverket som et forsterkende 
element i opplevelsen av Balkes kunst og samtidig understrekes 
kontrasten til romantikkens sans for det dramatiske og storslåtte. 
Digital Balke/Divine North er nå klar for videre turné med en pedagogisk 
veiledning som tilrettelegger formidling til barn og unge. Vi oppfordrer  
de som ønsker utstillingen å ta kontakt med Lise Dahl som er ansvarlig 
for det landsdelsdekkende program ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Nytt prosjekt av året er utstillingen The Withdrawal of the Red Army, et 
samarbeidsprosjekt med den russiskenorske kunstneren og kuratoren Ivan 
Galuzin og Murmansk Regionale Kunstmuseum. Utstillingen skal turnere i 
Norge og Russland neste vinter. Mer informasjon vil komme senere.

✎ Lise Dahl  ◆  kurator for Landsdelsdekkende program  ◆   
 Nordnorsk Kunstmuseum

 Maria Dorothea Schrattenholz  ◆  Nordnorsk Kunstmuseum

Normalt byr det på store sikkerhetsmessige utfordringer å turnere eldre 
verker. I en digital versjon derimot kan Peder Balkes malerier turneres til 
de fleste steder i landsdelen uten risiko. 
Foto: Maria Dorothea Schrattenholz/NNKM

Inger Johanne Grytting, Untitled No23, 2006,  
blyant på papir, 61 × 65 cm. Detalj.
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Nordland fylkeskommune setter hvert år av penger til å kjøpe kunst. 
Mange verk er kjøpt inn av kunstnere som markerer seg sterkt 
på den norske kunstscenen. Bravo! Men er ikke dette egentlig et 
minimumskrav? Bør vi ikke kunne forvente oss kvalitet når offentlige 
midler går til innkjøp av samtidskunst? Nordland fylkeskommunes 
kunstsamling minner oss at vi må kreve mer av de få som forvalter 
offentlige samlinger i Nordlandsregionen.

I januar fikk Nordland fylkeskommune presentere utvalgte nyervervelser  
fra sin innkjøpsordning for samtidskunst i form av utstillingen Passasje i 
Bodø kunstforening. De 48 utstilte kunstverkene er ervervet i perioden  
2011 til 2014, og utstillingen representerer profilen til dagens innkjøps
ordning og Nordland fylkeskommunes kunstsamling som en helhet. 

Innkjøpsordningen gjelder for samtidskunst og er som sådan et 
kraftspark for å gi liv til forbigåtte muligheter for vår region. Samlingens 
vedtatte innkjøpsprofil vektlegger en bred forståelse av det regionale;  
verk av kunstnere opprinnelig fra eller nå bosatt i regionen, som har hatt  
en temporær kunstnerisk aktivitet i regionen, eller som har vært utstilt 
ved en av regionens utstillingssteder. Rendyrkning av estetiske kvaliteter 
uavhengig av regional tilknytning, kommer i andre posisjon. 

Flere arbeider av hver kunstner er en udiskutabel styrke 
Det betyr ikke at de utstilte kunstverkene er uinteressante. Mange  
av kunstnerne i utstillingen har figurert på den regionale kunstscenen 
de siste fem–ti årene. Publikum vil blant andre kjenne igjen navn som 
Ingri Haraldsen, Bjørn Tore Stavang og Maja Nilsen. Flere verk er også 
representative for de individuelle kunstnerskapene. De to fotografiene 
til Rune Johansen er for eksempel typiske for hans oeuvre. I En hilsen 
til redningsselskapet (2008/2013) finner vi en særnorsk stue. Johansens 
avfotograferte interiør viser laftete vegger heldekket av sorthvite familie

portretter i fortidens delikate metallrammer i bronse og hvitt. Bildene er 
plassert nesten klaustrofobisk tett i tett med minimalt pusterom mellom 
hvert familiemedlem. Det hele sys sammen til en tematisk helhet betinget 
helt og holdent av huseierens personlige referansepunkter. Fotografiene gir 
form til et moderne stilleben, eller en sympatisk dokumentasjon av lokale liv 
gjennom gjenstanders stille tilstedeværelse.

De fire tekstilmontasjer på strie av Gunvor Nervold Antonsen utgjør  
et interessant innslag. Montasjene med flekker av spray eller oljemaling  
i forskjellige konstellasjoner minner om de tilfeldige collagene til den franske 
dadaisten Jean Arp og pionéren innen abstrakt kunst Clifford Still, med sine 
store fargeflater med tekstillignende teksturer. En av Antonsens titler leker 
med kunsthistoriske referanser nærmere vår tid; .it is very important to pick 
up garbage.. I’ve got Oddvar doing it now, and I feel it is making a difference along 
Jens Bjelkes gate these days. Especially outside Tøyen Burger.. Dette spiller på 
samfunnskritikk sågar feminisme, og ligner en kontemporær kommentar  
til popkunstneren Richard Hamiltons kritikk av det etterkrigstidens 
moderne forbrukersamfunnet med collagen Just what is it that makes today’s 
homes so different, so appealing?.

Utstillingen inneholder flere tegninger, blant annet fem karakteristiske 
blyanttegninger av Inger Johanne Grytting. Nordnorsk Kunstmuseum 
viser for tiden en stor retrospektiv utstilling av hennes kunstnerskap. 
Gryttings kontemporære og minimalistisk strek gir en moden undertone 
til samlingen, hvor de enkelte arbeidenes kvalitetssterke estetiske verdier 
kommer frem.

Bravo med bismak
Det er tydelig at innkjøpskomiteen etterlever det politiske beslutnings
grunnlaget for sine innkjøp. Flere av verkene har en bred publikumsappell, 
og figurerer godt i en fylkeskommunal samling hvor arbeidene etter hvert 
skal utstilles i fylkeskommunale bygg over hele fylket. Samtidig er komiteen 

Et delvis vellykket  
regionalt forsøk med bismak

KUNSTKRITIKK
«PASSASJE», BODØ KUNSTFORENING, 10. JANUAR–08. FEBRUAR 2015
✎ Ellen Sæthre-McGuirk  ◆  Førsteamanuensis i Visuell kunst, Universitetet i Nordland

 Ellen Sæthre-McGuirk  ◆  Amalie Marie Selvik

Innkjøpskomiteen er internt oppnevnt 
av Nordland fylkeskommune og 
består av ansatte med kunstfaglig 
kompetanse. For 2015–2016 består den 
av Kristoffer Dolmen, rådgiver kunst 
og kulturformidling og Siri Kvitvik, 
seniorrådgiver, utdanningsavdelingen. 
I tillegg mottas i enkelte tilfeller 
kunstgaver som tilfaller samlingen.

Collager av Maja Nilsen, en kulltegning av 
Annelise Brun og maleriet Pink flamingo city til 
Linn Rebekka Åmo fra 2013 som ble innkjøpt fra 
et popup galleri i Sjøgata i Bodø desember 2013.
Foto: Amalie Marie Selvik

Romslige utstillingslokaler.
Foto: Amalie Marie Selvik
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svært godt informert om regionens kunstscene; her imøtekommer 
innkjøps  komiteen sitt ansvar og anseelse med æren i behold. 

Men, budsjettet er relativt restriktivt og innkjøpsstrategien favoriserer 
rimelig grafikk og tegning i forhold til andre teknikker. Den brede 
forståelsen av Nordlandsprofilen hjelper gjerne regionens utstillings  
og salgssteder som ønsker (små)salg fra utstillingene sine. Men resultatet 
er at verk innen vesentlige strømninger av betydning for vår regionale 
kunstlandskap velges bort, og større verk forbigås i stillhet. Samlingen 
mangler også tredimensjonale arbeider, kunsthandverk og skulptur. 

Snorre Ytterstads interessante nye skulptur Target Sculpture (2014)  
som i vinter ble produsert til utstillingen Vendinger i Stormen, burde 
få permanent opphold i en offentlig samling i Nordland. Eller Trygve 
Luktvasslimos video, En mer robust identitet, fra samme utstilling. 

Et lysglimt i et presset landskap
Innkjøpsordningen finansieres gjennom en fast post i fylkeskommunes 
budsjett. Siden 2012 har det årlige beløpet vært på 200 000 NOK. 
Samstundes er Bodø kunstforening en sentral aktør i presentasjonen  
av samtidskunst i Nordland. Men deres anstrengte økonomi har i 2014  
og 2015 ført til nullbudsjetter for innkjøp av kunst til sin samling. 

Til sammenligning har Troms fylkeskommune et budsjett på 120 500 
NOK (2014) for innkjøp av samtidskunst. Finnmark fylkeskommune har 
ikke en slik ordning, men har en strategi for innkjøp av verk fra kunstnerne 
som har hatt opphold på gjesteatelieret «Lyset i Varanger» i Vadsø, hvor 
innkjøpene er integrert i driftsbudsjettet til gjesteatelieret.

Et eget regionalt kunstmuseum
Nordland fylke lider av er en smertefulle mangel på et regionalt kunst
museum. En samling utenfor museumskonteksten kan ikke forventes å 
ivareta vår kulturarv innenfor det visuelle kunstfeltet på en akseptabel måte. 
Vi trenger en større institusjon som kan bygge regional kompetanse styrt av 
regionale krefter.

Det er heller ikke en løsning å vaske hendene fri fra dette ansvaret 
ved å plassere vår kulturarv i andre regioners hender. Dette er å kaste 
bort en enestående mulighet til å utvikle vår region. En Nordnorsk 
kunstmuseumsfilial i Bodø smaker av feilslått paternalisme, om ikke et 
forsøk på å stadfeste en misforstått hegemonisk oppfatning av deres 
kulturelle posisjon i NordNorge. 

Beggars are not choosers (but winners are not beggars)
Det forventes sjeldent at en fylkeskommunal samling av samtidskunst 
skal være innovativ i sin utforming. Det forventes ikke at den skal være 
representativ for dagens kunstscene, eller at den skal kunne si noe om 
dagens nasjonale eller internasjonale samtidskunst. Passasje minner oss  
at det er likevel rom for ambisjoner.

I det store og det hele er kunstverkene i Passasje potensielt gode innkjøp 
sett i sammenheng med en offentlig samling. Dette kan bli kimen til noe 
interessant. Men, Nordland fylkeskommune kan godt bre ut sine vinger 
med flere sentrale innkjøp av kunstnere fra vår region. Det gjelder å løfte 
blikket. Ikke bare for å vise at her kan man bli innlemmet i (gode) samlinger, 
men for å stadfeste disse kunstneres karrierer. For å vise vei for vår neste 
generasjon kunstnere. Og for oss.

Ingri Haraldsen, Crystal Skull, 2011, detalj, 
akvarell og blyant på papir.
Foto: Ingri Haraldsen

Kunstformidler Kine Pilegård i dialog med 
syvendeklassinger foran Gunvor Nervold 
Antonsens tekstilmontasjer på strie fra 2010. 
Innkjøpt direkte fra kunstneren etter hennes 
separatutstilling i Bodø kunstforening i 2012.
Foto: Ellen SæthreMcGuirk

Gunnvor Nervold Antonsen, Shanghaishikken, 2010, 
detalj, olje, spray og tekstilmontasje på strie.

Rune Johansen, Snurring og dokumentkonvolutter, 2003/2013  
og En hilsen til redningsselskapet 2008/2013.
Foto: Ellen SæthreMcGuirk
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Gjennom Atelier Nords prosjekt Vis Videokunst! gis en rekke kunstnere 
muligheten til å vise frem sine videoverk i Nord-Norge. Først ut i 2015 
er filmprogrammet Beyond Horizons. Et av videoverkene som er plukket 
ut til å delta, er Karianne Stenslands film Det er botn i Vestfjorden. En film 
som tar et stille oppgjør med hvordan verdens rikeste land forvalter  
sine havressurser. 

I den knapt ti minutter lange filmen møter vi kunstner Karianne Stensland 
ombord i en nordlandsbåt en sommerdag i 2014. Hun tar årene fatt og begir 
seg ut på en reise som hennes forfedre har gjort så mange ganger  

før henne. Hun skal ro over Vestfjorden. Den nordnorske naturen byr 
imidlertid på både mentale og fysiske utfordringer selv for erfarne sjøfolk. 

Om grådighet 
Gjennom et poetisk og dokumentarisk formspråk formidles et hverdagslig 
men samtidig overveldende møte med havet. Stensland har selv skrevet 
og lest inn manuset, og uttrykker en stadig redsel for djupet og det som 
skjuler seg der nede. Reisen er filmet ved hjelp av et GoProkamera 
festet til nordlandsbåten og fra en følgesbåt. Mens bilder av Stensland 
omgitt av storslagen nordnorsk natur fyller filmlerretet, høres dundrende 

Videokunst om natur  
og grådighetskultur

INTERVJU MED KARIANNE STENSLAND 
«BEYOND HORIZONS», SENTER FOR NORDLIGE FOLK, 11. APRIL 2015
✎ Hilde Sørstrøm  ◆  kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker

 Karianne Stensland  ◆  Terese Lee Jansen
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lyd av seismikk mellom havsus og bølgeskvulp. Gjennom kunstnerens 
kommentarstemme får vi innblikk i hvordan havets nærvær bringer frem 
tanker om nordnorsk kysthistorie, dagens ressursforvaltning, identitet og  
en stadig økende grådighetskultur. 

Stensland forteller meg at filmens tittel har hun hentet fra et nordnorsk 
uttrykk særlig brukt i området rundt Vestfjorden. For henne fremstår det 
som et uttrykk for grådighet. 

– Det handler om at du har forsynt deg og er mett. Du har spist mye 
og du har kanskje spist for mye. Nok er nok og det er botn i Vestfjorden, 
sier Stensland og trekker frem et eksempel fra barndommen hvor hun fikk 
servert ferskt brød. 

– Hadde man spist veldig, veldig mye, så kunne mamma si «Er det ikke 
botn i Vestfjorden?» Så, ja. Det handler vel om grådighet.

Fysiske og mentale utfordringer
De to siste årene har Karianne Stensland gjort seg bemerket på den norske 
kunstscenen, og da spesielt for sin performancekunst. Og i filmen ser man 
tydelige likhetstrekk til hennes tidligere utførte perfomanceverk når hun 
sliter seg over fjorden. 

– Jeg er jo egentlig bare midt imellom flere sjangrer, sier Stensland.  
Hun forteller videre at selv om det hele tiden var klart at arbeidet med  
Det er botn i Vestfjorden skulle resultere i en film, var det opplevelsen der  
og da som var viktigst. 

– Selve roturen var jo det magiske mens redigering og klipping av 
opptaket ble jo nærmest en nedtur, ler hun. 

I filmen dukker det opp visse likhetstrekk mellom Stensland og 
performancekunstneren Marina Abramović, som er kjent for å ta i bruk 
smertefulle metoder for å utforske egne fysiske og mentale begrensninger. 
For det å ro alene over den 700 meter dype fjorden er rett og slett en 
beintøff oppgave. Ikke bare krever det store mengder muskelstyrke. Det 
krever også en god porsjon mental styrke. Noe Stensland også bekrefter. 

– Roturen i seg selv er jo en sterk naturopplevelse der du utfordrer både 
fysiske og mentale begrensninger og muligheter. 

– Jeg mener jo at jeg er kjempeflink til å ro, men jeg fikk likevel beskjed 
fra pappa om at jeg burde skaffe meg litt rotrening. Så da gikk jeg til 
anskaffelse av en 70talls romaskin og fikk heldigvis også være med en 
kollega ut på Trondheimsfjorden og øvd meg på noen roturer i forkant. 
Videre innrømmer Stensland at hun, til tross for treningen i forkant,  

måtte avbryte det første forsøket, fordi det rett og slett ble for tungt.
– Det var mye vind og vi stod bare stille og stampa. Selv om nettene 

aldri blir mørke der så tenkte jeg at dette blir for tungt.
Mentale utfordringer gjør seg også gjeldende i filmen når det dukker 

opp fisk og dyr som kan få selv den barskeste nordlending til å føle seg liten. 
Redselen for djupet og «kraken som svømmer der nede med åpen kjeft» 
kommer frem via det poetiske manuset og kommentarstemmen. Stensland 
forteller at manuset består av en sammenblanding av elementer fra en 
tekst hun har arbeidet med en stund og elementer som kom til etter roinga. 
Hun beskriver manuset som litt «tungt». 

– Jeg kjente at jeg var veldig lita og redd. Det var et eksistensielt møte i 
døra der ute på fjorden. For det er slike krefter. Folk har omkommet der og 
jeg har selv slektninger som har vært nær ved å forlise. Så det er jo noe du 
ikke rår med.

Politikk og seismikk
Denne redselen er likevel ikke bare forankret i frykt for å drukne eller 
å bli spist. Den er også forankret i et brennaktuelt politisk tema som 
seismikkskyting og oljeboring i Lofoten. I filmen kan man blant annet høre 
Stensland si, «Jeg ror over fjorden og er redd for djupet. Der nede i djupet 
borer vi og borer vi, til vi finner det vi skal ha. Når vi har funnet det vi skal 
ha, finner vi enda mer». Det var også denne tematikken som gjorde at 
filmen ble plukket ut til å bli en del av filmprogrammet Beyond Horizons, 
hvor nettopp forvaltning av naturressurser i NordNorge og retten til å eie 
land og vann står sentralt.

– Man tror man kan styre naturen og pumpe opp ressursene så  
mye man bare vil, men det er jo ikke helt slik det fungerer, sier Stensland. 

Til spørsmålet om hvorvidt hun ser på seg selv som en aktivist svarer 
hun imidlertid at det avhenger litt av dagsformen. Men hun vektlegger at 
det for henne ligger politikk bak selv de små valgene vi tar i vår hverdag. 

– Skal man kjøpe billige klær som er laget av barn i Asia, eller skal man 
kjøpe norske klær som er dyrere og laget i mindre opplag? spør hun. 

– Noen ganger blir det kanskje en slags aksjon av det. Andre ganger  
er det mere hverdagslige funderinger. 

Aktivisme eller ikke, det er i alle fall ingen tvil om at filmens dagsaktuelle 
tematikk interesserer et bredt publikum og gjør Karianne Stensland til en 
aktuell kunstner både på et nasjonalt og internasjonalt plan.

 ◆ Beyond Horizons er kuratert av Hanne Hammer Stien, og  
produsert av Ivar Smedstad og Nina Toft ved Atelier Nord i Oslo. 

 ◆ I tillegg til Karianne Stensland deltar også Geir Tore Holm,  
Siri Hermansen, Matti Aikio, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte,  
Kjetil Berge og Oliver Ressler med filmer på programmet. 

 ◆ Atelier Nord har fått støtte av Norsk kulturråd til prosjektet  
Vis Videokunst!. Målet er å danne et nettverk av visningssteder  
og samarbeidspartnere i NordNorge. En formidler turnerer  
med programmene og innlede til dialog og debatt i etterkant  
av visningen. 

 ◆ Høsten 2014 turnerte Atelier Nord i Finnmark fylke med  
et utvalg filmer under tittelen Et Undersøkende Perspektiv.  
I løpet av første halvår av 2015 skal Atelier Nord turnere  
med filmprogrammet Beyond Horizons i Troms fylke.

 ◆  Foreløpig sendeplan for filmprogrammet er: Senter for Nordlige 
Folk (11. april), Galleri NordNorge (TBA) og ArtiJuli (juli, TBA).

 ◆  Det tilbys også formidlingsopplegg av Beyond Horizons gjennom 
Den kulturelle skolesekken i Troms Fylke med turné i uke 39.

Karianne Stensland.
foto: Terese Lee Jansen
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Rune Johansen har brukt samme kamera, samme type film,  
samme blenderåpning og samme lukkertid i 25 år. I sin nye foto - 
serie, Fra Kirkenes til Zapoljarny, har Rune Johansen vært på en reise  
i grenseområdet mellom Norge og Russland for å fotografere –  
og sett etter likheter blant Barentsfolket.

– Min opplevelse av Russland er at vi nordmenn har noe å lære av russerne. 
De bor trangt, men har en fantastisk gjestfrihet. Det samme opplevde jeg i 
USA. Folk er imøtekomne, inviterer meg inn og stiller seg opp akkurat slik de 
selv vil. Jeg iscenesetter ingen ting. Jeg trykker bare på en knapp – og så er 
det gjort, forteller Rune Johansen.

Han sitter i den gamle sjømannsklubben. Veggene er lysegule og nakne. 
Vinduet ut mot den snødekkede havna viser at klubben ligger nært de 
fortøyde båtene. På bordet foran ham ligger en åpen, svart boks med 30 
fotografier (papirkopier) i A4størrelse. To lamper henger lavt over bordet 
og gir et godt lys.

I seks dager var Johansen på reise mellom Kirkenes og over grensen 
til byen Nikel og Zapoljarny. Han har fotograferte forfalne hus, person
portretter, interiører og detaljer i landskapet langs med veien. Han foto
graferer rett på, med et nært utsnitt, dette for å oppnå en følelse av helhet. 

– Sånn som dette, sier han og peker på et bilde av to bokhyller fylt 
med pocketbøker og gamle analoge fotoapparater, kronet av en rad flotte 
modellskip med hvite seil på toppen.

– Dette er hos Aksel. Mannen som står midt i bildet lager modellskip 
og er hobbyfotograf. Hver sommer tar han bilder av innsekter, forteller 
Johansen, og tar tak i et nytt fotografi for å bla videre.

Det fysiske formatet
– Det er helt nytt for meg å være tilstede i min egen utstilling på denne 
måten. Vanligvis rammer jeg inn fotografier mine og henger dem på veggen. 
Her får interesserte besøkende møte både meg og fotografiene nært og 
fysisk. Du tar tak i fotografiet med fingrene og drar det over til den andre 
siden av boksen, for å betrakte to fotografier av gangen, forklarer Johansen.

– Ingen fremkaller bilder på papir lenger. Jeg er derfor ikke så glad i det 
digitale formatet. Det har ingen sjel. Man kan ikke få noe bedre resultat  
enn å fotografere analogt med negativfilm. Film er som vinyl. Det er i 
det fysiske formatet kvaliteten ligger. De unge forstår dette nå og kjøper 
vinylplater. Men vi over femti har jo alltid visst dette, påpeker Johansen.  
Men selvfølgelig må man akseptere at verden går fremover, og Johansen 
sier han respekterer nyvinninger. 

Da Johansen gav ut sin første fotobok traff han en nerve hos publikum. 
Hans bilder er enkle og folkelige. Å gå inn i hverdagen så nært som han  
gjør begeistret mange. Barn synes det er spennende med alle detaljene,  
de gamle blir nostalgiske, mens de unge synes motivene hans er hippe.

På vei mot Grense Jakobselv
– Dette er Willy. En gammel kommunist, sier Johansen og peker på bildet  
av en smilende mann med blå treningsdress og joggesko. – Han er den mest 
kjente nordmannen i Russland. I årevis har han jobbet som trener i bryting. En 
ildsjel som har reist i Barentsregionen på stevner og turneringer, og tilrettelagt 
for at norske og russiske ungdommer har møttes, opplyser Johansen.

Selv hater Johansen sport, og var glad for å komme over en igjengrodd 
fotballbane hvor ugresset har tatt overhånd på grusbanen. 

– Det finnes forfall i Norge også, men i større grad i Russland. Dette bildet 
liker jeg. Her ser man virkelig hva som er betraktet som verdifullt. Det gamle 
huset forfaller, mens snøskuteren er godt pakket inn, og blir tatt vare på.

– Her er jeg i Russland. I Nikel. Er det ikke rart at disse statuene av 
Stalin fremdeles får stå i fred? Slike garasjer med skorsteiner og varmeovn 
har vi ikke i Norge. Dette er mennenes oppholdssted, hvor de kan mekke 
på biler og være sosiale, sier Johansen, og fortsetter å bla gjennom bunken 
med fotografier.

Johansen er opptatt av å avbilde det vi ser hver dag, men ikke legger 
merke til. For ham består magien av å få noe ut av det vanlige. Gjøre 
det om til et stykke kunst. Han har nok alltid arbeidet antropologisk og 
dokumentarisk uten helt å egentlig være klar over det.

Her er jeg i Russland

INTERVJU MED FOTOGRAF RUNE JOHANSEN
BARENTS SPEKTAKEL 2015, KIRKENES,  
04.–08. FEBRUAR 2015
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent

 Monica Anette Svorstøl  ◆  Rune Johansen

Sjømannsklubben i Kirkenes.
Foto: Monica Anette Svorstøl

Rune viser frem bilder fra sin nye fotoserie på Sjømannsklubben i Kirkenes.
Foto: Monica Anette Svorstøl
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– På 1990 tallet var det å arbeide med fotografi i Norge noe nytt.  
I motsetning til Finland har vi ingen solid tradisjon innenfor fotografiet. 
Først senere har man trukket frem Kåre Kivijervi som et eksempel på 
fremragende fotografer med et øye for hverdagsestetikken, forklarer han.

– Jeg har aldri tidligere fotografer industri, så jeg gjøre dette på min 
egen måte. Nikel har ufortjent dårlig rykte som et skittent sted med 
forurensende industri. Men til tross for dette kan faktisk omgivelsene 
rundt være vakker. Det samme gjelder i Zapoljarny. Snur du ryggen til 
industriområdet så trer det frodige naturlandskapet frem, sier han.

Det finnes så mye vakkert her
Mens Johansen snakker ankommer en gruppe russere med guide inn 
i rommet. De setter seg rundt bordet. Johansen blar på nytt gjennom 
fotografiene og forteller om motivene. Guiden oversetter fra norsk til russisk 

så godt hun kan. Russerne kjenner igjen naturen, de forfalne boligblokkene 
i Nikel, industripipene og husene. De snakker entusiastisk i munnen på 
hverandre. Når de ser et fotografi av en nedlagt togstasjonsbygning som 
Johansen fant inne i industriområdet i Zapoljarny uttrykker de ivrig et ønske 
om at fotografiene også må bli stilt ut i Nikel og Zapoljarny. Om bare 
befolkningen ville forstå at det finnes så mye vakkert.

– Det ville vært fint å kunne snakke russisk, sier Johansen etter at 
gruppen har forlatt lokalet. Mon tro hvor langt jeg da ville ha kommet frem 
i verden. Men jeg eier ikke språkøre. Det var godt å ha en egen tolk og 
sjåfør med på bilturen, innrømmer Rune Johansen. 

Søndag er Barents Spektakel 2015 over. Da reiser han hjem etter  
fire dager. 

– Det vil absolutt være spennende å få presentere disse fotografiene i 
Russland også. Blir jeg invitert så kommer jeg.

lengst til venstre
Hos Aksel. Detalj.
Foto: Rune Johansen

til venstre
– Her kjører jeg ut av Kirkenes og legger merke til disse 
reinsdyrene av hvit metall, og europaller trukket med 
reinsdyrskinn og påsatt horn laget for å glede turistene 
langs med veien. Men fortsetter man å gå litt lengre vekk 
fra veien vil man se levende reinsdyr beite.
Foto: Rune Johansen

En gammel nedlagt togstasjonsbygning i Zapoljarny.
Foto: Rune Johansen

Willy.
Foto: Rune Johansen

Foto: Rune Johansen
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Russlands forhold til Europa blir stadig mer anstrengt. Norges fredelige 
naboskap og sterke mellommenneskelige kontakten over grensen til 
Russland kan derfor virke eksotisk. I dette landskapet av folk-til-folk 
samarbeid arrangeres Barents Spektakel for ellevte gang. 

Festivalen for internasjonal samtidskunst arrangeres i Kirkenes hver 
februar. Som vanlig tar den opp aktuelle problemstillinger relatert til 
Barents og nordområdene gjennom et fullpakket program bestående 
av kunstutstillinger, performance, seminarer, paneldebatter og konserter. 
Intensjonen til kuratorteamet Pikene på Broen, i år med Andreas Hoffmann 
i spissen, er å bygge bruer mellom byer, folk og land. Publikummet er 
mangefasettert og spenner fra lokalbefolkning til kunstnere, politikere 
og fagfolk fra ulike deler av kulturlivet. Kunstnere møte sine kolleger fra 
andre land, og kunstakademistudenter fra storbyene i grenseområdet i 
Barentsregionen strømmer til som frivillige.

Overlevelsesguide
I år samlet festivalutstillingen, Arctic Take Away, kunstverk av 13 kunstnere 
fra Russland, Norge, Italia, Finland, Kina og Frankrike. Flere av dem hadde 
i fjor sommer et gjesteopphold i Kirkenes for å forberede sine bidrag til 
utstillingen. Dmitry Novitsky og Glafira Severianova har for eksempel tegnet 
en overlevelsesguide for nabofolkene i Kirkenes, Nikel og Murmansk. I deres 
Survival Instructions demonstreres søndagstomme gater i Kirkenes til fordel 
for hytta i helgene. I Murmansk derimot nytes fridagen med åpne butikker, 
liv og røre i gatene. En annen tegning viser at å ta en selfie inne i en mat
butikk er helt greit i Norge, men på russisk side tolereres det ikke og du vil 
tiltrekker deg sikkerhetsvakter. Selv om landene ligger geografisk nært kan 
forskjellene fra egen kultur være store. Skal man reise over grensen så kan 
en overlevelsesguide gjøre deg forberedt på slikt. 

Eva Bakkeslett har også gått kulturen etter sømmene – nærmere sagt den 
norske bondekulturens bruk av melk og mikrobakterier. Med sitt Rømmekolle 
Revival har Eva Bakkeslett erklært seg som en «rømmekolleaktivist». I den 
gamle sjømannsklubben ved havna i Kirkenes arrangerte hun rømmekollekafé 

hver dag, foredrag og rømmekolleradio, for å misjonere råmelkas gode 
egenskaper og tettegressets magi. Hennes oppfordring er at flere bør bli 
fanatiske tilhengere av rømmekolla, slik oppslutningen rundt surdeig er i dag. 
For når modernisering og industrialisering endret vår melkekultur førte det 
ikke bare til et tap av kunnskap, men også til et tap av sanselige opplevelser, 
og måter å erfare verden på.

Utforsket grenseområdet 
Rune Johansen er viden kjent for å legge ut på sine reiser, for å fotografere 
hus, eksentriske interiører, nips og folk i sine dagligdagse omgivelser. På en 
biltur fra Kirkenes til Zapoljarny har Johansen benyttet sitt skarpe blikk – og 
han skuffer ikke. Fotografiene viser spennende personer med samlemani og 
samfunnsengasjement, detaljer i landskapet, forfallen arkitektur, fabrikk
piper og forkommende Leninstatuer. I Sjømannsklubben ligger fotografiene 
i en boks på bordet, og jeg liker det å kunne legge frem to og to fotografier. 
Hverdagslige omgivelser forvandles til estetiske objekter som når en Lenin
statue stilles parallelt med rasert hus der bare pipa står igjen – begge  
staute vitner om tidligere tider. Det er også herlig at Johansen selv sitter  
ved bordet og forteller om fotografiene og turen. 

Francois Zvardon har også fotografert folk på begge sider av grensen.  
I Iron Heroes har han portretter industriarbeiderne i jernindustrien i Kirkenes 
og Nikel. Dypt under bakken i deres eget arbeidsmiljø poserer menn og 
kvinner foran enorme maskiner og tykke bergvegger i skittene arbeidsklær, 
masker og med svulmende muskler. Zvardons fotografier er montert på en 
togvogn for malm, og plassert midt i gågaten i Kirkenes. Det er ikke akkurat 
kritikk mot grådig ressursutvinning som fotografiene først og fremst utstråler, 
men de portrettertes stolthet over eget yrke, utholdenhet og styrke.

Bak kjøleskapsdøren
Utstillingens videoarbeider var samlet i et tomt butikklokale, montert i 
hvite frysebokser og kjøleskap. Bak en av kjøleskapsdørene fant jeg Ørjan 
Amundsen Observable Universe. En visuell videomontage som åpner for  
alle typer assosiasjoner av eksistensiell art; om vårt liv på jorden og det 

Artikulerer sin samtid kritisk

KUNSTKRITIKK
«ARTIC TAKE AWAY» – BARENTS SPEKTAKEL 2015, 
KIRKENES, 05.–08. FEBRUAR 2015
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent

 Monica Anette Svorstøl

over
Rune Johansen, Fra Kirkenes til Zapoljarny, 2014.

til venstre
Glafira Severianova og Dmitrii Novitski, Survival Instructions, 2015. Det er vanlig i Murmansk 
at generasjoner bor tett i samme blokk. I Norge bor familier i separate hus, den eldste 
generasjonen har gjerne størst hus, størst garasje og dyrest bil. 
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gåtefulle universet. I høyt tempo og intensitet flimrer klipp av lynnedslag  
og eksplosjoner blandet med scener fra gamle sciencefiction filmer 
vellykket akkompagnert av orgelmusikk, strykere og hard tekno. Det får 
meg til å tenke på en lignende fascinerende film; Koyaanisqatsi av Godfrey 
Reggio fra 1982 hvor verden er filmet slik den magisk fremstår i seg selv. 

Kuratorteamet mener at Arktis er som et kombinert kjøl og fryseskap 
for planetens største matreserve – og advarer mot tankeløs grådighet. 
Kinesiske Li Xiaofei sine filmer gir føde for å reflektere over dette. Han 
har i mange år besøkt fabrikker og intervjuet industriarbeidere om 
bærekraftighet og miljøforurensende konsekvenser av egen virksomhet. 
I Bugøynes blir kongekrabben eksportert langt ut av regionen til andre 
verdensdeler som luksusmat. Krabbefiske sikrer levegrunnlaget for 
befolkningen, allikevel er de ansatte på krabbemottaket usikre i sin 
bekymring for å åpne Nordvestpassasjen for skipstrafikk hele året  
og økt potensialet for katastrofale miljøforurensninger i Barentshavet. 

Uten ord
Heldigvis er det kunstnere i utstillingen som tar for seg andre viktige, 
aktuelle tema, enn forvaltning av naturressurser, industrialisering og 
klimaforandringer. Både Olga Jitlina og Natalia Egorovas videoverk 
demonstrere rett til ytringsfrihet og et verdig liv. Jitlinas video, The Bronze 
Horseman, viser syv kvinner i oransje refleksvester, skjørt og gull i tennene 
som plukker søppel rundt en stor statue av Peter den store. Rytterstatuen 
er kjennemerket på St. Petersburg slik Frihetsguddinnen er for New 
York City. Kvinnene kaster plutselig fra seg kost og kostebrett. Starter 
å gapskratte, ler av hverandre og latterliggjør statuen. Forbipasserende 
som tidligere ikke har enset dem stopper opp og betrakter skuet, noen 
fotograferer med mobiltelefonen. Med en humoristisk fremstilling 
adresserer Jitlinas video de mange innvandrerne som kommer til Russland 
for å utfører meningsløse jobber i håp om et bedre liv. Kvinnenes kollektive 
latter foran monumentet gir dem ikke bare synlighet og oppmerksomhet. 
Uten bruk av ord ytrer de maktkritikk og fremmer menneskeverd i 
offentlige rom.

I videoen til Natalia Egorova, Don’t Be Silent! Speak! (2014), pisker en 
tynn pinne gjentagende på en rød tunge. Tungen gir seg ikke og stikker 
seg frem i gjentatte sekvenser. Pinnen slår og slår. Begge handlingene 
er aktive; pinner utøver en korrigering, makt, smertepåføring, sensur og 
undertrykkelse. Tungen trosser dette, og stille symboliserer den talefrihet  
og rett til å uttrykke seg – å bli hørt. 

Finske Marja Helander har i flere år iscenesatt seg selv i en utforskning 
av egen identitet, som finsk kvinne med samiske aner. I Trambo (2014) 
sleper hun med seg en stor, tung trampoline i et snødekt landskap. Ikledd 
rød samisk kofte klatrer hun oppi og hopper noen minutter, før hun drar 
trampolinen ut av bildet igjen. Situasjonen kobler sammen et nomadisk 
vinterlandskap med et lekeapparat man finner i hagen hos de fleste etablert 
urbane familiehjem. Er koblingen uforenelig, fremmed eller ubekvem? Hun 
smiler i hvert fall ikke når hun hopper og strever voldsomt med trampolinen.

Hege Annestad Nilsen gjøre også et forsøk på en modernisering av 
samisk identitet, med sine fotografier av en rekke samiske kjærestepar 
inspirert av John Andreas Savios (1902–1928) berømte tresnitt Gánda ja 
nieida (Jente og gutt). Fotoserien I Savios fotspor var stilt ut i Saviomuseet 
under festivalen. Hvert par er fanget i hengiven omfavnelse. De lukkede 
øynene utstråler en intens kjærlighet mellom to mennesker. Men til tross 
for fotografens reaktualisering av kjærlighetsmotivet, er den fortsatt 
forbeholdt fortrinnsvis mellom mann og kvinne. 

Globaliseringen har skapt en illusjon hvor vi tror vi alle er like; ser 
de samme serien på Netflix og drikker den samme kaffen fra Starbucks. 
Barents Spektakel med Artic Take Away bidrar med en økt bevissthet og 
oppmerksomhet rundt hvilke realiteter vi er blinde for, problemstillinger 
man står overfor, hvilke ulikheter og undertrykkelsesmekanismer som 
finnes. Russland er langt ifra et perfekt naboland. Ved å krysse grenser 
får folk kontakt med hverandre, noe som gjør grenser stabile og kulturell 
utveksling mulig.

Hege Annestad Nilsen, I Savios fotspor, 2014.
Foto: Monica Anette Svorstøl

John Andreas Savio, Gánda ja nieida, håndkolorert 
tresnitt på papir, ukjent årstall. Videoshop.

Foto: Monica Anette Svorstøl

Natalia Egorova, Don't Be Silent! 
Speak!, video. Detalj.

lengst til venstre
I gamledager laget alle egen rømmekolle. På rømmekolle
kafé fikk man smake. Nyfrelste fikk ta med seg en prøve 
(en avlegger/en tette) og instruks for å sette rømmekolle 
selv hjemme. Se også bildet på forsiden.

til venstre
Frantisek Zvardon, Iron Heroes, gågata i Kirkenes.
Foto: Monica Anette Svorstøl
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Allerede før man entrer lokalene til Svolvær kunstforening, aner man 
at det ikke dreier seg om en hvilken som helst vandreutstilling. En løs 
konstruksjon av gamle bygningsmaterialer er blitt bundet fast mellom 
inngangspartiet, flaggstangen og et tre noen meter lenger bort.

«Dette er en dekonstruert badstue», forteller Geir Bakke Altern. Han er  
en av fire kunstnere som ble valgt ut blant mange tidligere studenter  
ved akademiet i Tromsø til å være med på prosjektet «Avtrykk». Fredag  
20. februar var det duket for avslutning av Se Kunst i NordNorges 
storsatsning Arenaoppdrag kunstscenen Nord-Norge: Avtrykk. Tre forskjellige 
utstillingerhar vært på parallelle turneer siden april 2014 for så å møtes til  
en større helhet – i en Grand Finale. Det var Svolvær kunstforening som 
fikk æren av å være det siste visningsstedet, som det eneste hvor de tre 
utstillingene er samlet.

Omreisende kunstner
Alle sammen hadde ett spesifikt sted som utgangspunkt, der produksjonen 
av utstillingen som senere skulle ut på vandring skulle finne sted. For Geir 
Bakke Altern ble dette stedet Hammerfest. I kunstnersamtalen på åpningen 
kunne han fortelle at han har tatt utgangspunkt i at Hammerfest manglet 
badstue i den lokale svømmehallen, og at han bestemte seg for å la den 
være et sentralt elementet i sin utstilling. I løpet av turneen har badstua 
vært med videre til de andre visningsstedene i Finnmark. Det ble også 
Bakke Altern selv, for siden skulpturene hans alltid tar form på stedet  

og deretter dekonstrueres, var det viktig for ham å følge med på turneen.  
Fem ulike steder fikk dermed hver sin utstilling dedikert til akkurat dem.

Hele Nord-Norge som et sted
Det to andre prosjektene som tok del i «Avtrykk» forhold seg til stedet 
på litt andre måter. Margrethe Pettersen gjorde sin produksjonsdel av 
utstillingen i Harstad, men hadde et videre perspektiv i sin utforskning av 
ulike nordnorske nyttevekster. I utfordringen med å lage et stedsspesifikt 
prosjekt for vandring, valgte hun å se hele NordNorge som et sted. Likevel 
ble produksjonsperioden i Harstad viktig på grunn av samarbeidet med et 
aktivitetssenter. Her hentet hun historier til et lydverk, i tillegg til objekter 
og broderier av ulike planter som også ble del av utstillingen. 

Å grave i landskapet
I det innerste rommet i visningslokalene kunne man oppleve Hollow Earth 
av Tanja Busse og Emilija Skarnulyte. De to har vært opptatt av hvordan 
vi mennesker tar for oss av landskapet, og har brukt gruver som motiv. 
Tidligere har duoen gjort research på steder som Kiruna, Kirkenes og 
Svalbard, der gruvevirksomheten fortsatt er i drift, men til «Avtrykk» var 
utgangspunktet den nedlagte grafittgruven Jennestad utenfor Sortland. 
Med det endret også perspektivet deres seg fra å være mer distansert 
observerende til å selv begynne å grave i landskapet. Resultatet ble en 
publikasjon som fulgte med som en del av vandreutstillingen sammen  
med film, fotografi og installasjon.

En stedsspesifikk turné?

«AVTRYKK – GRAND FINALE»
SVOLVÆR KUNSTFORENING, 21. FEBRUAR–08. MARS 2015
✎ Torill Østby Haaland  ◆  kunsthistoriker

 Kjell-Ove Storvik

Deler av Geir Backe Alterns dekonstruerte 
badstue inne på Svolvær Kunstforening.

 ◆ «Avtrykk» har turnert 14 visningssteder; 
Hollow Earth til Sortland Kunstforening, 
Bodø Kunstforening, Mileperlen og 
Galleri Apotheket. Den levende erfaring 
til Harstad Kunstforening, Alstahaug 
Kunstforening og Galleri Espolin. Jeg 
flytter ut til Hammerfest Kunstforening, 
Kjøllefjord Kunstforening, Kautokeino 
bygdetun og Vadsø Kunstforening.

 ◆  Omtrent 2000 har besøkt utstillingene. 
 ◆ Det har vært organisert 33 omvisninger 

for barn og unge og 13 omvisninger  
for voksne med kunstnere og 
profesjonelle kunstformidlere.

Kunstnersamtale på åpningsdagen.

Publikum inne i installasjonen Hollow Earth til de  
to kunstnerne Tanja Busse og Emilija Skarnulyte.
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Bok om suksess  
og konflikt 
Tour de Andørja er en årlig sportsfestival  
med sykkelløp, terrengløp og tindebestigning.  
I 2010–12 var Marianne Darlén Solhaugstrand  
idéutvikler og kurator bak inkluderingen av kunst  
i festivalen. Målet med kunstprosjektet Artic Challenge – Site Specific var  
å smelte sammen samtidskunst med idrett – noe som bød på problemer 
og konflikt. Boken Artic. Utfordringer i et utvidet kulturfelt gis ut på Locus 
forlag og inneholder bidrag fra Dag Wiersholm, HelgaMarie Nordby,  
Boel ChristensenScheel, Torill Østby Haaland, Sigrid Røyseng, Lene 
Ødegård Olsen for Pikene på Broen, Dag Solhjell, Marianne Darlén 
Solhaugstrand og Stig Arild Mangschau.

Ny bok om sted og kunst i nord
Vit at jeg elsker deg: Kunst og sted, antologi, redaktør Hanne Hammer  
Stien. Boken bygger på fagseminaret som ble holdt under HFT 2013  
Nasjonal kunstfestival i Hammerfest, der Stien var festivalkurator. 
Boken inneholder essays som reflekterer rundt sted og kunst i nord, 
og problematiserer kampen om de rike naturressursene. Boken er 
gjennomillustrert med fotodokumentasjon fra kunstfestivalen. Som  
i Hammerfestbandet Unit Fives kjempehit «Vit at jeg elsker deg» fra 
1970tallet, minner antologien oss om den livslange relasjonen vi har  
til hjemstedet vårt – selv etter at vi har forlatt det.

Skrivekurskurs i kunstkritikk 
HATS arrangerer skrivekurset «Lær å skrive om (scene) kunst» 14.–16. mars 
i Bodø. Et kurs for de som vil lære å skrive kritikk og anmeldelser om alle 
kunstsjangre. Målgruppe: skribenter, kunst og kulturaktører, formidlere, 
journalister og andre som ønsker kompetanse i å skrive om kunst.  
Mer info: www.hats.no.

Starter tenketank for Nord-Norge
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap oppretter en tenketank med 
kunst og kultur som sentral drivkraft. Hensikten er å styrke nordnorsk 
kultur, bosetning, arbeidsmuligheter, livsgrunnlag, samarbeid og trivsel. 
Kan kunst og kultur bidra som motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting 
av nordnorske ressurser? Hva er gode samarbeids og samhandlings
mønstre innad og utad i regionen? Tenketanken består av kunstnere, 
filosofer, humanister og samfunnsvitere som ønsker å tenke visjonært 
som både engasjerer og er handlingsorientert; Prosessleder Ingeborg 
Breines, Ottar Brox, Knut Erik Jensen, Britt Kramvig, Eva C. Nilsen, Harald 
Oredam, Viggo Rossvær, Kjell Arne Røvik, Amund S. Sveen, Vebjørg H. 
Thoe og Maria Utsi. Første møte var 15.–16. februar i Vesterålen. Neste 
møtet skjer under SommerMelbu (03.–11. juli 2015).

NOTISER

Artic. Utfordringer i et utvidet 
kulturfelt, red. Marianne 
Darlén Solhaugstrand.
Foto: Locus Forlag

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Locus forlag

Sjøgata 1, Tromsø
 www.nnkm.no

Presenterer en større del av Gryttings  
kunstnerskap, som spenner fra tidlige figurative  

oljemalerier til nyere abstrakte tegninger  
og malerier.

Åpent hver dag – Gratis for alle

TIL  31. MAI 2015

INGER JOHANNE  
GRYTTING: EXTENSIONS
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Ditt rammeverksted!
Vi dekker alle dine behov for
innramming på en hyggelig 
og profesjonell måte.

Parkveien 100, Bodø - Tlf.: 911 33 878

Lavengalleri.no

SØKNADSFRISTER VÅR 2015

NORSKE GRAFIKERES FOND – STIPEND 
FRIST 22. APRIL 2015 
Det utlyses 5 stipend på kr. 50 000 og ett hovedstipend på 
kr. 100 000.

QUADRAT NOU STIPENDET I BARCELONA 
FRIST 22. APRIL 2015 
Studieopphold for 1 til 2 grafikere fra begynnelsen av 
september 2015. Stipendet dekker utgifter til bolig og 
verksted i Barcelona. I tillegg gis et beløp til dekning av 
øvrige utgifter.

PRAXIS-STIPENDET – FRIST 22. APRIL 2015 
Norske Grafikeres Fond ønsker å stimulere til 
videreutvikling for nyutdannede billedkunstnere som 
arbeider med grafikk, og har etablert et nytt stipend – 
Praxis-stipendet. Stipendet er på kr. 30.000.

For mer informasjon og for å laste ned søknadskjemaer se 
www.norske-grafikere.no/soknader

Søknadene sendes til: Norske Grafikeres Fond 
Tollbugata 24, 0157 Oslo | Telefon 23 35 89 40 

Se Kunst i Nord-Norge:
◆  Produserer utstillinger for turné.
◆  Fremmer formidlings- og arrangørkunnskap.
◆  Informerer om kunst og kunstformidling i landsdelen.
◆  Høringsinstans for kunst i offentlig forvaltning.
◆  Samarbeider med KunstNett Nord-Norge og Nasjonalmuseet.

Se Kunst arrangørnettverk for visning av utstillinger  
er representert gjennom våre medlemmer, som er  
kunst foreninger, museer, kommuner og profesjonelle  
gallerier i landsdelen. 

Arrangørnettverket omfatter i dag 41 kommuner med  
totalt 51 visningssteder i fylkene Nordland, Troms og  
Finnmark, som alle bidrar til å skape rom for refleksjon,  
opplevelser og økt livskvalitet for de som oppsøker kunsten.


