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Ressursbase for utstillingsarenaer i Nordland, Troms og Finnmark.
Informasjon for produsenter og kunstnere.

KUNST I SAMMENHENG
LEDER 

Kunstscenen i Nord-Norge har en lang og etter hvert etablert historie. 
Tromsø og Harstad Kunstforening som fylte henholdsvis 90 og 80 år i fjor 
og Bodø Kunstforening som i år markerer 70-årsjubileum, er de eldste 
kunstinstitusjonene for billedkunst i landsdelen. 

Den Nordnorske Kunstutstilling arrangeres for 70. gang og skal i løpet 
av 2016 stilles ut på ti ulike visningssteder i hele landsdelen. Vadsø 
Kunstforening fyller 50 år og det er 40 år siden SKINN –Se Kunst i Nord- 
Norge ble etablert av de daværende 15 kunstforeningene i landsdelen,  
for å organisere og fremme kunstformidlingen i Nord-Norge. I kjølvannet 
kom flere til, som Alstahaug kunstforening som fyller 40 år i november.

Alle disse jubileene er viktige fordi de markerer formidlingsarbeid som foregår 
på flere steder innenfor et stort geografisk område. Samtidig aktualiseres 
spørsmål om hva som er de største utfordringene vi i dag står overfor. Spesielt 
i forhold til de nyere kunstformer, lokalt baserte utstillingsproduksjoner og 
formidlingsprogram. Tromsø har utviklet det største kunstfaglige miljøet, og 
er et tyngdepunkt på den nordnorske kunstscenen. Her ble også et nord norsk 
kunstmuseum etablert for 30 år siden, med full statlig finansiering. Tromsø 
kunstforening er den største og fremste kunstforeningen i Nord-Norge 
og får grunnfinansiering gjennom offentlige budsjetter. Den er den eneste 
kunstforeningen i landsdelen som har definert seg som kunsthall og vektlagt 
den personlige kuratorrollen, hvor daglige ledelse har ansvar og stor innflytelse 
på utstillingsprogrammets innholdsproduksjon. 

Utstillingspolitikken og utforming av den enkelte utstilling er av stor 
betydning for å gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Det kan  
også være avgjørende om kunsten er satt i en sammenheng til en helhetlig 
opplevelse, uavhengig av om tematikken er av vekslende karakter. I vårens 
mange ulike utstillingsprogrammer mangler det ikke på kunstutstillinger 
med tematikker som kan engasjere. Flere utstillinger kommer til  
å forflytte seg til ulike steder, med intensjon om at stedet skal påvirke 
innholdsproduksjon. Mange kunstnere henter inspirasjon fra selve livet,  
fra omgivelsene og media, som globale klimaendringer og økonomiske 
valg og kollaps. Kunstnere er opptatt av å skape engasjement rundt 
ulike politiske og kulturelle oppfatninger. Festspillene i Nord-Norge som 
disponerer landsdelens beste galleri har invitert den samfunnsengasjerte 
kunstneren Shwan Dler Qaradaki. I sin utstillingsproduksjon skal han 

undersøke grenselandet mellom kunst  
og politikk og stille spørsmål rundt begrepet  
demokrati og diktatur gjennom foto, video og veggtegning. 

Ellen Sæthre-McGuirk påpeker i sin kritikk av den 70. Nordnorsken, at årets 
jury burde vært tydeligere i sitt statement for å ivareta turnéutstillingens evne 
til å tilpasses alle sine visningssteder. Hun mener at landsdelsutstillingens 
nomadiske utstillingsform er negativt, fordi en kuratorisk kompetanse 
ikke følger med på turneen. «Kunstverkenes dialog med hverandre, med 
utstillingsrommet og med publikum følgelig forskyves og forvandles på  
hver av de ti utstillingsstedene.» Hun sier videre at kunstverkene kan stå  
i fare for å bli presentert som enslige stemmer av sammensatte visuelle 
inntrykk og at publikum ikke finner den røde tråden. Med rette peker  
hun på formidlingsforholdene rundt om i landsdelen, hvor produksjon-  
og kuratorkompetanse er mer et unntak enn en selvsagt ressurs. 

Bodø Biennale, et nyetablert tverrfaglig samarbeid mellom Bodø Arena 
for Dansekunst og Se Kunst, og har til hensikt å fremme visuell kunst 
og dansekunst med Bodø i sentrum 8.–11. september. I et omfattende 
program inngår et seminar som skal debattere en innovativ nordnorsk 
kunstscene, med større offentlig ansvar. Programmet omfatter også Se 
Kunsts jubileumsutstillingsproduksjon Mitt Landskap som speiler noen av 
endringene i kunstsynet, fra etableringen i 1976 til i dag. Temaet belyses 
i dialoger mellom senmodernismen og samtidskunsten. Prosjektet i sin 
helhet har en karakter hvor ressurser, kapasitet og kompetanse kommer  
i fokus for hvordan man kan nå et bredt publikum gjennom et innsikts-  
og opplevelsesrikt formidlingsprogram.

Se Kunst i Nord-Norge markerer slik 40 år med landsdelsdekkende 
formidlingsarbeid med intensjon om å bidra til løft av den nord - 
norske kunstscenen.

Bodø, 29. mars 2016 
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HVA SKJER?
APRIL—AUGUST 2016

Ahead – AK Dolven
06.02.–22.05.: Kunsthall Svalbard

Treasures/Skatter 
20.02.–29.05.: Nordnorsk Kunstmuseum

Bodø: Kunst 1940–2016
12.03.–22.05.: Bodø Kunstforening

35 female artists
Cindy Sherman, Marina Abramovic,  
Roni Horn og Marguerite Humeau med flere.
30.03.–30.08.: KaviarFactory

Aslaug Juliussen/Espen Tollefsen
08.04.–29.05.: Nordnorsk Kunstnersenter 

Den 70. nordnorske kunstutstilling
08.–24.04.: Harstad Kunstforening
05.–28.08.: Alta Kunstforening

Emma Gunnarsson
14.04.–01.05.: Hammerfest Kunstforening

Den røde armés tilbaketrekning 
22.04.–19.05.: Arkhangelsk Kunsthall
01.–19.06.: Blaker gamle Meieri

Lidenskapelig reise – Ragnhild Kaarbø
Verk av Ragnhild Kaarbø (1888–1949)  
fra Harstad Kommunes samling.
23.04.–28.05.: Galleri NordNorge

Fotoutstilling Øytun
29.04.–06.05.: Alta Kunstforening

Å vende tilbake – Toril Bonsaksen
30.04.–05.06-: Petter Dass-Museet

Visuelle notater – Eevahenna Aalto
07.–22.05.: Hammerfest Kunstforening

Havmannutstillingen – Lillian Erlandsen
12.05.–12.06.: Rana Kunstforening

Fenomenologi
19.05.–03.07.: Bodø Kunstforening

Cities of the world
20.–28.05.: Vadsø Kunstforening 

Bodø: Kunst 1816-1940
22.05.–22.06.: Bodøgaard kunst og kultur

Tidsreisende – Sigrid H. Bjørbæk
26.05.–10.07.: NOK, Bodø

Amin Alavi
26.05.–12.06.: Hammerfest Kunstforening

Grethe Winther-Svendsen
04.–18.06.: Alta Kunstforening

Øystein Wyller Odden
10.06.–21.08.: Nordnorsk Kunstnersenter

The Svalbard Expedition –  
Olav Christopher Jenssen
15.06.–04.09.: Kunsthall Svalbard

Installasjon – Kjell Varvin
15.06.–15.09.: Nordnorsk Kunstmuseum

Kine Hellebust
17.–26.06.: Harstad Kunstforening

Qaradaki As Prime Minister –  
Shwan Dler Qaradaki
Festspillutstillingen 2016 
18.06.–06.08.: Galleri NordNorge

ArtiJuli
01.–31.07.: Kråkeslottet, Bøvær 

Up North Festival 2016 
Juli 2016: Bodø

Hamsundagene 2016 –  
Thore Normann Andreassen
03.–07.08.: Gården Skogheim, Oppeid

Riddu Riđđu Festivála 2016
13.–17.07.: Senter for nordlige folk

Skipsverftstomta
16.06.–20.08.: Kurant Visningsrom

Petter Dass-dagene – Håkon Gullvåg
16.–19.06.: Prestegården

Potential Architecture
Sommer 2016: Tromsø Kunstforening

SE KUNST I NORD-NORGE
Dysthe Design. Vær så god, sitt!
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
Turné i regi av Se Kunst i Nord-Norge.
14.04.–05.06.: Sortland Kunstforening 
16.06.–21.08.: Rana Kunstforening

Mitt Landskap
Jubileumsutstilling Se Kunst i Nord-Norge 40 år. 
08.09.–13.11.: Bodø Kunstforening,  
Stormen Bibliotek, Bodø Domkirke

UTSTILLINGer

Shwan Dler Qaradaki er årets 
festspillkunstner og skal stille ut i 

Galleri NordNorge. Et stillbilde fra 
et av hans tidligere videoarbeid, 

To my children, 2016. Detalj.

Anne Kathrine Dolven, Ahead, 2009, 
stillbilde. Detalj.

Ragnhild Kaarbø, Nature morte, 
ca. 1925, olje på lerret. Detalj.
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Årets kunstner under Festspillene i Nord-Norge 2016 er Shwan Dler 
Qaradaki. Utstillingen skal hete Qaradaki As Prime Minister, og blant 
annet skal festspillkunstneren vise et nytt videoarbeid og tegne  
en stor veggtegning i Galleri NordNorge.

Rett før jul annonserte den nye direktør for Festspillene i Nord-Norge, 
Maria Utsi, at kunstneren Shwan Dler Qaradaki blir festspillkunstner i 2016. 
Festspillene ønsker å rette fokus mot flyktningeproblematikken som er et 
tema viktigere enn noen annen politisk sak i Europa i dag.

Som billedkunstner har Shwan Dler Qaradaki oppnådd stor aner-
kjennelse for sin samfunnsengasjerte kunst. Den oslobaserte kunstneren  
er født i 1977 i Sulaimani (i den irakiske delen av Kurdistan) og kom til Norge 
som politisk flyktning i 1999. Han har studert på Kunstakademiet i Sulaimani 
og tok en mastergrad i 2009 ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

De siste årene har Qaradaki hatt en rekke separatutstillinger og  
deltatt i mange gruppeutstillinger. Gjennom tegning, maleri, foto, 
installasjon og video forteller kunstneren sterke historier om identitet, 
tilhørighet og asylproblematikk. Hans kunst har nådd ut til et stort 
publikum, både voksne og barn, gjennom utstillinger i kunstforeninger  
og Den kulturelle skolesekken. De fleste forbinder derfor Shwan Dler 
Qaradaki med hans filmarbeid Salte Kyss. Dette tredelte filmarbeidet  
fra 2012 som tar for seg historien om hans egen flukt fra irakisk Kurdistan  
til Iran, da Saddam Hussein gikk til angrep. 

Første statsminister med asylsøkerbakgrunn
Når SeKunstMagasin intervjuet Qaradaki i begynnelsen av mars, så hadde 
han nettopp åpnet en separatutstilling i House of Foundation i Østfold med 
sin nyeste film To my children basert på tegninger, musikk og bildemateriale. 
Han har dermed ikke startet på kunstverkene til festspillutstillingen i Galleri 
NordNorge, men han har planene klare. 

– Jeg har en idé om hva jeg skal stille ut i utstillingen, men jeg har ennå 
ikke begynt å produsere dem. Arbeidene jeg kommer til å vise vil bestå av 
foto, video og en veggtegning. Spesielt foto og veggtegningen gleder jeg 
meg til å utføre, forteller Shwan Dler Qaradaki. 

Utstillingen har han gitt tittelen Qaradaki As Prime Minister, og i den skal 
Qaradaki undersøke grenselandet mellom kunst og politikk, og stille spørsmål 
rundt begrepet demokrati og diktatur. Målet hans er å kunne diskutere og 

skape engasjement rundt divergerende politiske og kulturelle oppfatninger 
utenfor de etablerte politiske konfliktene og klassiske sosiale misforståelsene.

– I utstillingen Qaradaki As Prime Minister ønsker jeg å trekke politiske 
og kulturelle referanser inn i kunsten. For meg er den interessante 
balanseringen av hva slags spor og minner som bilder etterlater seg hos 
mennesket. Hva skjer når vi stadig ser statsledere uttaler seg retorisk og tar 
avgjørende beslutninger på våre vegner. Hvordan er det å leve i et diktatur 
kontra et demokrati? Hvordan blir krigsbildene fra Østen tolket hos oss 
i Vesten, og hvordan lar Østen seg bli inspirert og provosert av Vestens 
demokrati og frihet, før og etter den Arabiske Våren, spør Qaradaki. 

Med en leken, humoristisk og ironisk tone, vil han forsøke å belyse 
temaer som opptar ham selv som både kurder og norsk. Gjennom 
forskjellige posisjoner ønsker kunstneren å iscenesette seg selv som «den 
nye statsministeren» med asylsøkerbakgrunn.

– For mange kunstnere som lever under totalitære regimer blir kunsten 
et fantastisk redskap til å kritisere politikken. Kunst har en påvirkningskraft. 
Det var kunstens kraft som drev ut mange kunstnere ut av Kurdistan. Selv 
er jeg én av dem. Men kunst for noen ble også en ren gjenspeiling  
av propaganda for de totalitære regimene. 

Overnattet i pappesker om natten
Qaradaki skal også vise en splitter ny dokumentarisk video med tittelen 
Butterfly Hotel.

– Butterfly Hotel er en dokumentarisk video som handler om fire politiske 
flyktninger, som vender tilbake til Hellas og Tyrkia for å se igjen de stedene 
som de ulovlig flyktet igjennom for cirka 18 år siden. Flukten startet i det 
irakiske Kurdistan og endte i Norge. Stedene er de samme, forskjellen er at 
de nå reiser lovlig og med norske pass. Filmen gjør et forsøk på å konfrontere 
tidligere minner. Minner man helst vil glemme, forteller Qaradaki.

Tittelen til Qaradakis nye film refererer til en park i Athen der 
flyktningene overnattet i pappesker om natten. Flykningene gav senere 
parken navnet Butterfly Hotel. I 1999 endte flukten i Norge, hvor de fire  
ble en del av gruppen med MUF-kurdere (midlertidig oppholdstillatelse  
uten familiegjenforening). De var med andre ord ureturnerbare flyktninger  
i Norge, og de fikk først varig oppholdstillatelse i 2011. 

– Jeg har alltid en rød tråd i mine arbeider. Jeg bruker meg selv og 
mine erfaringer i min kunst. Forskjellen i dette prosjektet kontra tidligere 

Kunsten å  
kritisere politikken

«QARADAKI AS PRIME MINISTER» – SHWAN DLER QARADAKI
FESTSPILLENE I NORD-NORGE 2016 
GALLERI NORDNORGE, 19. JUNI–07. AUGUST 2016
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin

 Christina Leithe Hansen  ◆  Shwan Dler Qaradaki  ◆  Behjat Omar Abdulla

Shwan Dler Qaradaki.
Foto: Behjat Omar Abdulla
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prosjekter er at jeg tenker framtid istedenfor fortid, forteller Qaradaki, og 
sier han tror at hans bakgrunn, hans erfaringer og opplevelser er det som 
får publikum til å interessere seg for hans kunstprosjekter. 

– Bakgrunnen min, både som kurder og flyktning, deler jeg i dag 
med flere millioner andre kurdere og flyktninger. Gjennom å dele mine 
opplevelser og refleksjoner med andre håper jeg at jeg kan skape bedre 
forståelse, og mindre fordommer, av det å være menneske i dag. 

Da kommer kunsten inn
Qaradaki kaller seg selv en mixmedia kunstner, og liker å jobbe med 
forskjellige teknikker og medium. Alt fra tegning, maleri, tekst, installasjon, 
foto og video til performance.

– Det er avhengig av hva slags idé jeg har og i hvilket medium ideen 
egner seg å utføres i. I motsetning til mange kunstnere som begynner 

intuitiv og så finner på en ideen etterpå, så må jeg ha en idé først. Jeg må 
vite hva skal jeg lage, og hvorfor jeg gjør det. Det starter alltid med en idé. 
Så forsøker jeg å skrive ned ideen. Den tekstbaserte prosessen fungerer 
som en slags skisse for kunstprosjektet. Ved å gjøre research og skrive ned 
ideene dukker det så opp andre ideer som kan gi inspirasjon til ytterligere 
prosjekter, forklarer Qaradaki.

– Jeg henter inspirasjon fra selve livet, media og den omgivelsen som 
er stadig påvirker min identitet. Jeg kan si at jeg er en samfunnsengasjert 
person, og jeg forsøker å ha en mening rund det som skjer i vårt samfunn. 
Da kommer kunsten inn. 

Shwan Dler Qaradaki er fullbooket hele 2016 med fire separatutstillinger 
og to gruppeutstillinger, samt en turné i Den kulturelle skolesekken med 
filmprosjektet To my children. I tillegg ser Qaradaki frem til å tegne en 60 
meter lang veggtegning på utsiden av Nobel Fredssenteret i Oslo sammen 
med Johannes Høie.

Shwan Dler Qaradaki, To my children, 2016, stillbilder fra filmen. Shwan Dler Qaradaki og Johannes Høie i arbeid med  
å tegne Absolute Veto på veggen i foajeen i 
Kunstnernes hus under Høstutstillingen i 2015.
Foto: Christina Leithe Hansen 
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I utstillingen Mitt Landskap skal en yngre generasjon samtidskunstnere  
gå i dialog med kunstverk av den relativt ukjente eldre kunstneren 
Gunnar Tollefsen. Et stort antall installasjoner, skulpturer og malerier 
skal stilles ut på flere ulike steder i Bodø. Det hele åpner under Bodø 
Biennalen i september.

I følge kuratorteamet bak utstillingsprosjektet Mitt Landskap, er Gunnar 
Tollefsen en av de første kunstnerne i Nord-Norge til å jobbe med abstrakt, 
modernistisk maleri. Gjennom 50 års kunstnerisk virksomhet, og i en 
tilbake trukket og relativt anonym tilværelse på Nøss, Andøya i Vesterålen 
har Gunnar Tollefsen (født 1933) holdt fast på sin interesse for kubisme  
og abstraksjon i et helt sær egent billedspråk. Tollefsen er på mange måter 
typisk for sin generasjon nordnorske kunstnere. Men selv om naturen  
rundt ham i Vesterålen har stått sentralt i hans kunstneriske virke,  
er innfallsvinkelen hans langt unna det man kanskje forbinder med 
nordnorske gjengivelser av naturlandskap.

Den 83 år gamle kunstneren var en av de første nordnorske  
kunstnerne til å få akademiutdannelse, og gikk på kunstakademiet  
i Oslo i perioden 1959–1963. Tollefsen har funnet inspirasjon hos 
andre kunstnere i den europeisk sen-modernismen, som blant annet 
George Braque, Maurice Estève og den amerikanske skulptøren Louise 
Nevelson. Samtidig har han latt naturen rundt seg i Vesterålen utgjøre 
hans hovedmotiver. Uten å romantisere bruker Tollefsen naturen som 
utgangspunkt for sin formale utforskning.

Et møte med en ukjent kunstner
Utstillingen Mitt Landskap vil presentere omtrent tretti malerier og 
skulpturer av Gunnar Tollefsen. De syv yngre kunstnere som er invitert  
til å stille ut i dialog med Tollefsens kunst er Edvine Larssen, Vemund Thoe, 
Olav Christopher Jenssen, Johanne Hestvold, HC Gilje, Linn Halvorsrød 
og Siri Austeen. I fjor høst fikk de besøke den eldre kunstneren i hans 
barndomshjem på Andøya, som er omgjort til galleri og hvor all hans  
kunst befinner seg. Når SeKunstMagasin slår av en prat med kunstnerne  
nå i mars har alle en ganske bestemt idé om hva de skal lage til utstillingen.

– Mitt maleri har levd med meg en stund, men nå er det ferdig.  
Tittelen er Skogen Sprang og henviser til en skog som springer oppover 
fjellet, eller ned i en dal, eller rundt et vann. Tollefsens malerier er forankret 
i naturen, og det er spesielt bevegelsen i naturen jeg har vært opptatt av, 
forteller Vemund Thoe.

Vemund Thoe (født 1980) er opprinnelig fra Stamsund i Nordland,  
men bor nå i Oslo. Han arbeider med maleri og landskapsmaleri hvor  
han ofte blander to motstridende komponenter; abstrakt maleri med  
et figurativt preg. Thoe er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim  
med bachelor fra Statens kunstakademi i Oslo, og har sin mastergrad  
fra Central Saint Martins College of Art and Design London i 2006. I 2015 
hadde han to store separatutstillinger; Ship of Fools ved Trøndelag Senter  
for Samtidskunst, og Old Norwegian Abstraction i Galleri LNM. 

Thoes maleri til Mitt Landskap er relatert til flere av Tollefsens malerier, 
men først og fremst bildet med tittelen Fjære 01.

– Jeg liker Tollefsens malerier fordi de består av minimalistiske, men 
gjennomarbeidete flater. Hans abstrakte ekspresjonisme forholder seg både 
til natur og moderne sivilisasjon, en arkitektur som strekker seg mot natur, 
synes Thoe. 

– Gunnar Tollefsen er en interessant kunstner. En veldig god maler  
og en meget dyktig kunstner. Det var bra å få møte Tollefsen. Jeg liker hans 
innadvendte, reflekterte framtoning. Tollefsens person reflekteres i hans 
verker. Jeg følte på en måte at det var som å se meg selv i fremtiden.

Thoes maleri Skogen Sprang skal stilles ut i galleriet i Stormen Bibliotek. 
Johanne Hestvold skal også stille ut sitt kunstverk i Stormen Bibliotek.

Steinskulpturer
– Jeg vil lage en installasjon i den største salen i andre etasje på nye Stormen. 
Jeg ba spesielt om å få jobbe med biblioteket,  fordi det er et fantastisk 
rom. Jeg vil gjerne at min installasjon skal forholde seg til de objektene som 
allerede er der, uten at det tar over rommet, forklarer Hestvold.

Johanne Hestvold (født 1988) kommer fra Bergen og er bosatt  
i Oslo. Hun har en bachelorgrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen  
i Bergen 2013, og deltok i fjorårets store utstilling NN-A NN-A NN-A  

Formal  
utforskning av natur

«MITT LANDSKAP»
08. SEPTEMBER–13. NOVEMBER 2016,  
BODØ KUNSTFORENING, BODØ DOMKIRKE, STORMEN BIBLIOTEK
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin

 Espen Tollefsen  ◆  Johanne Hestvold  ◆  Yulia Medvedeva  ◆  Amalie Marie Selvik  ◆  Siri Austeen

Gunnar Tollefsen, Rød speiling,  
akryl på lerret, 100 x 90 cm.

Gunnar Tollefsen, Blå speiling,  
akryl på lerret, 100 x 110 cm.
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Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet og Norsk Skulpturbiennale  
på Vigelandsmuseet. Hestvold jobber i grenselandet mellom maleri og 
skulptur med referanser til modernismen og minimalismen. Materialitet  
og formal utforskning er viktig i arbeidene hennes. 

Hun synes det var fint å treffe Gunnar Tollefsen, som til tross for  
å være en fåmælt, rolig type, var veldig villig til å fortelle om sin egen  
kunst. – Til utstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i ett bestemt  
maleri av Tollefsen som har tittelen Rød speiling. I maleriets motiv ser  
man formasjoner av steiner som speiler seg i vannflaten og motivet har  
gitt meg noen visuell ideer å jobbe ut ifra, forteller Hestvold, og opplyser  
om at dette blir første gang hun stiller ut i Bodø. 

 
Over og under horisonten
Siri Austeen skal også stille ut i galleriet til Stormen Bibliotek, lydskulpturer av 
glass. I tillegg skal hun lage en lydinstallasjon i blackboxen til Bodø Kunstforening.

Siri Austeen (født 1961, Skogn) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet 
ved Kunstakademiet i Trondheim 1985, Accademie del Belle Arte, Bologna, 
1984 og Accademy of Fine Arts Prag i 1993. Austeen, som er en svært aktiv 
kunstner, har i lang tid vært opptatt av forhold mellom lyd, sted og identitet 
og gjennom dette blitt interessert i selve lyttingen. I fjor laget blant annet 
hun og Elin Ø. Vister i samarbeid med Arkiv i Nordland et nettbasert lydkart 
over Nordland; lydersomnordland.no.

– Jeg lager nå to nye lydverk basert på opptak fra vår tur til Andøya. 
I Stormen skal jeg henge opp glassobjekter som i kombinasjon med 
transducer-teknologi vil forvandle glasset til høyttalermembraner, slik at 
glasset sende lyd ut i rommet. Det å lytte er for meg både en kunstnerisk 
praksis og en måte å være i verden på. Som kunstner er jeg opptatt av  
å utforske rom for lytting. Utstillingstittelen Mitt Landskap rører ved 
spørsmålet om hvor vi, som mennesker, trekker grensen mellom oss  
selv og omverden- mellom indre og ytre landskap. Lydskulpturen  

i Stormen referer til en tilstand; et abstrakt og utstrakt øyeblikk der  
du føler en tilhørighet – den nærheten som mennesket kan oppleve  
med naturen; det øyeblikket av hel erfaring hvor man er natur.  
Dette blir utgangspunkt for glassarbeidet, forteller Austeen. 

I kunstforeningen vil hun lage en mer kompleks installasjon –  
et flettverk av ulike objekter, materialer og lydkilder som utforsker  
akustiske og visuelle bevegelser i rom. En del av inspirasjonen til dette 
arbeidet har hun fra Tollefsens maleri Blå speiling. Stikkord for utformingen 
her er; hørbar horisont, skala, lydlig flo/fjære og publikum vil kunne lytte  
seg frem i et både digitalt og analogt lydlandskap.

– Jeg ble inspirert av Tollefsens abstraksjoner og bruk av readymades  
fra fjæra. Der han plukker biter av drivved som har skylt inn på land, har  
jeg plukket lyd, utdyper Siri Austeen. 

Kunst i klokketårnet
Linn Halvorsrød skal henge opp sitt verk i Bodø Domkirkes frittstående 
klokketårn. Det forteller hun da jeg møter henne i kjelleren i verkstedet til 
Trondheim Kunstmuseum – hvor hun til daglig arbeider med å undervise  
i kunst. På en sløydbenk ligger en tykk treplate, langs sidene har hun skåret 
ut spisse bølgetopper. Øverst har hun frest inn profilen av en fjellkjede. 

– Denne silhuetten av en fjellkjede ser man i havutsikten fra 
barndomshjemmet til Gunnar Tollefsen. Jeg tok et foto av den da jeg 
var der, forklarer Halvorsrød, og forteller videre at hun har valgt å ta 
utgangspunkt i relieffet Portal som Gunnar Tollefsen har laget. 

– Jeg så det hang på veggen i hans barndomshjem som er omgjort  
til galleri. Jeg fikk ideen samme dagen som jeg møtte Gunnar. Jeg skal lage 
ett relieff i tre. På den skal jeg male geometriske former, fargerike sirkler  
og triangler hentet fra en tegning jeg har laget, pluss detaljer fra Portal.  
Jeg vil bruke motsatte farger enn det Tollefsen har benyttet. Der han har  
 

▶

◀ fra venstre
Gunnar Tollefsen, Siri Austeen, Edvine Larssen, HC Gilje 
og Johanne Hestvold i galleriet på Nøss med Fjære 01 
og Strand 02 hengende i bakgrunnen.
Foto: Espen Tollefsen

  Vemund Thoe.
Foto: Yulia Medvedeva

  Johanne Hestvold i sitt studio.
  Foto: Johanne Hestvold

  Linn Halvorsrød i arbeid med sitt relieff.
Foto: Amalie Marie Selvik

Linn Halvorsrød skal plukke elementer fra  
egen tegning og Tollefsens relieff Portal.

Foto: Amalie Marie Selvik

Gunnar Tollefsen, Fjære 01, akryl på lerret, 115 x 100 cm.
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brukt blått vil jeg bruke oransje, og så sort istedenfor hvitt,  
turkis istedenfor rødt, forklarer hun.

Halvorsrød har også bestilt små bjeller i messing og to større  
klokkespill (vindspill) av sylinderformede rør som skal monteres  
på relieffet. Slik skal vinden i Bodø lage lyd i kunstverket. 

Linn Halvorsrød (født 1980, Sarpsborg) er bosatt i Trondheim.  
Hun gikk først på Kunst- og håndverkshøyskolen avdeling tekstil i Oslo 
før hun tok en master i lydkunst ved Kunstakademiet i Trondheim/Nordic 
Sound Art i 2009. Halvorsrød arbeider med tegning, skulptur og lyd, og har 
hatt flere utstillinger i Tromsø, Bodø og Trondheim. Blant annet deltok hun  
i PolArt 2012 i Tromsø Kunstforening. 

– Jeg liker dette viltre, lette og lyse med mitt verk som vil danne en 
kontrast til den stramme grå betongarkitekturen til kirken. Klokketårnet 
er frittstående på bakkenivå rett over plassen på utsiden av kirkens 
inngangsparti. Det er tenkt at en kobling skal oppstå til glassmaleriet  
i Bodø Domkirke fra 1956 som er laget av kunstner Åge Storstein –  
Tollefsens professor på kunstakademiet i Oslo. 

Halvorsrød forteller hun er imponert over hvordan familien har kjempet 
for at Gunnar Tollefsen skulle kunne jobbe med sin kunst. Det er jo adskillelig 
lettere å være kunstner når man bor i en større by med et nettverk rundt. 

En følelse i kroppen
Edvine Larssen liker også godt tanken om å løfte fram en kunstner som har 
jobbet gjennom et langt liv, men ikke fått den fortjente oppmerksomheten 
– bare fordi han selv har valgt å arbeide utenfor hovedstaden. Hun ble 
veldig nysgjerrig på Gunnar Tollefsens kunst da henvendelsen kom om  
å delta i Mitt Landskap. Og selv om det er nytt for Larssen å skulle gå  
i dialog med en annen kunstners arbeid, liker hun utfordringen. 

– Jeg er svært interessert i hans evne til abstraksjon, vilje til å «zoome» 
inn og skrelle vekk. Det at han arbeider så nært opp imot naturen, og det vi 
omgir oss med, men uten at han lager rene representasjoner av det han ser. 
Det er imponerende at han har klart å holde på dette formspråket til tross 
for sin arbeidstilværelse langt fra kunstens sentrum, sier Larssen. 

Edvine Larssen (født 1977) er fra Mosjøen i Nordland, men basert  
i Trondheim. Hun lager hovedsakelig store stedsrelaterte installasjoner  
inne eller i uterom som krever en total sammensmelting av kunsten og  
det eksisterende omgivende arkitektoniske rommet. Larssen har studert  
ved skulpturlinjen hos Kingston University i London 2001, Kunstakademiet  
i Trondheim 2005, og CCA Kitakyushu i Japan 2007. Siden 2013 har hun vært 
stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid  
ved Kunstakademiet i Trondheim.

Larssen har valgt å lage en installasjon i åpen dialog med Tollefsens 
maleri Blå speiling, og er godt i gang med planleggingen. Som i Tollefsens 
malerier jobber også hun med abstraksjon.

– Valget falt intuitivt på Blå speiling, og jeg likte godt maleriet da vi var 
på besøk i hans atelier på Nøss. Ettersom jeg har vokst opp i nord selv er jeg 
veldig godt kjent med den såkalte «blå timen». Den er vanskelig å forklare til 
noen som ikke har oppholdt seg i nord, ettersom den er uløselig knyttet til 
nordområdene – så det er nesten mer en følelse jeg kjenner i kroppen, enn 
et fenomen jeg kan greie å forklare med ord, sier Larssen.

Edvine Larsen har fått tildelt prosjektrommet i Bodø kunstforening,  
og skal på befaring i april. Å se rommet har alt å si for kunstneren, ettersom 
hun skaper installasjoner som forholder seg så nært til de arkitektoniske 
rammene på stedet at hele rommet er å anse som en del av det ferdige 
verket, inkludert det å komponere tomrommet.

– Jeg er helt avhengig av å få rommet under huden, og om det  
jeg tenker på atelieret faktisk forholder seg til rommet der, forteller  
Edvine Larssen.

Et landskap å gå inn i
Hans Christian Gilje (født 1969) skal også lage en installasjon  
i Bodø Kunstforening. Gilje arbeider med video og stedsspesifikke 
lysinstallasjoner, hvor han bruker flyktige media som LED-lys, projeksjoner, 
lyd og bevegelse for å utforske sansning av forandring og transformasjon 
av fysiske strukturer. Den oslobaserte kunstneren har beveget seg mellom 
installasjon, video, performance og scenografi siden han gikk ut fra Kunst-
akademiet i Trondheim i 1999. Men han har aldri tidligere deltatt på en 
utstilling som tar utgangspunkt i en annen kunstners arbeid. Noe han  
tar som en interessant utfordring.

– Landskap som tema er ikke helt fjernt fra mine egne arbeider.  
Jeg ble fascinert og interessert i måten Tollefsen abstraherer landskapet  
på i maleriene sine, og at han har tatt utgangspunkt i det han har hatt 
rundt seg. Det var fantastisk å treffe hele familien hans og å se omgivelsene 
som har inspirert så mange av arbeidene hans, forteller Gilje, som ikke 
kjente til kunstnerens arbeider fra tidligere. 

– I mine egne arbeider er jeg opptatt av koblingen mellom indre 
mentale rom og våre fysiske omgivelser. I starten var jeg veldig interessert 
i å gjøre noe med store trær, inspirert av maleriet Blå graner, men nå er jeg 
blitt mer opptatt av de blå og røde speilingene og formene som dukker opp 
i flere av Tollefsens flo og fjære malerier. Jeg tenker på å realisere det med 
en videoprojeksjon. Jeg vil jobbe med organiske former som vokser ut av 
store fargeflater. For meg er det et poeng å lage et landskap man går inn i, 
istedenfor å stå på utsiden å betrakte. Så mitt verk vil bli betraktelig større 
en Tollefsens egne malerier, forklarer HC Gilje. 

Olav Christopher Jenssen (født 1954) er født og oppvokst på Sortland 
i Vesterålen i Nordland. Jenssen er en av Nordens fremste kunstnere i sin 
generasjon og har fått internasjonal anerkjennelse for sine særegne og 
mangefasetterte malerier og skulpturer. I dag bor og arbeider han i Berlin 
og i Lya i Sverige, og har siden 2007 hatt et professorat i Hochschule für 
Bildende Künste i Braunschweig, Tyskland hvor han underviser. Jenssen er 
en travel kunstner som dessverre ikke fikk vært med til Andøya i høst. Han 
håper derimot å kunne ta turen denne våren istedenfor, slik at også han kan 
få møte Gunnar Tollefsen, og få begynne å planlegge sitt nye verk som han 
skal bidra med til utstillingen.

Vi som publikum kan se frem imot mektige visuelle og lydlige 
kunstopplevelser, når Mitt Landskap åpner i september.

Siri Austeen jobber med lyd, og lå blant annet nede i en myr på 
Andøya og tok opp lyder, observerte lyset og solduggen i gresset.
begge Foto: Siri Austeen
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NOTISER

Nyansatt  
produsent 
Se Kunst i Nord-Norge har ansatt  
Elise Cosme da Silva Hoedemakers.  

Hun startet i jobben som produsent/ 
kurator i 100 prosent stilling den 18. januar  
i år. Elise er utdannet kunsthistoriker og har en Master  
i Art Business & Collecting fra Warwick University i England.  
Hun har erfaring fra auksjonshuset Christie’s Amsterdam og har solid 
innsikt i vesteuropeisk kunst og kultur. Elise har også arbeidet med 
formidling og kuratering, og kommer fra jobben som kurator ved 
Kunstmuseet KUBE & Jugendstilsenteret i Ålesund.

Intendant i Tromsø  
Kunstforening er oppsagt
Det har oppstått reaksjoner etter at oppsigelsen av intendant og 
kurator Leif Magne Tangen ble kjent i februar. Tangen er ansatt for 
fire år, men er oppsagt etter halvannet år på grunn av økonomisk 
underskudd. Arbeidstakerorganisasjonen NTL Kulturinstitusjoner har 
uttalt at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet. Norsk Kuratorforening 
og Kunstforeningens eget kunstneriske råd har ytret bekymring for 
institusjonens tap av kunstfaglig kompetanse, offentlig pengestøtte og 
omdømme. Samme bekymring har ført til at syv anerkjente kunstnerne 
har trukket sine planlagte utstillinger ved Kunstforeningen i 2017. I en 
pressemelding 11. mars forsikrer Kunstforeningens styre at de aldri vil 
overprøve intendantens kunstfaglige valg/strategier, og ønsker ikke å 
endre på kunstforeningens profil. Kunstforeningen har årsmøte i april.

NOK Visningsrom for kunst i Bodø
Bak NOK står Stine Sarre og Gøran Moya, samt glasskunstnerne  
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk og Vegard Johannessen som daglig holder  
til i glasshytta ved Nordland Kultursenter. Kunstnerne ønsket å starte  
et alternativt visningssted for kunst. Første utstilling, 8230, ble kuratert av 
Trond Solstad med verk fra flere av kunstnerne fra Up North Festival 2015. 

 Vadsø Kunstforening 50 år  
og i nye lokaler
I år feirer Vadsø Kunstforening 50 år som blir markert med en utstilling 
med de to kunstnerne Arvid Sveen og Sissel Sofie Zahl. I februar ble Vadsø 
Kunstforening samlokalisert med Varanger museum avdeling Ruija og 
har fått et nytt fast utstillingslokale i Grensen 1 i det gamle NRK-bygget 
i Vadsø. Styreleder i Vadsø kunstforening, Monica Milch Gebhardt, er 
fornøyd med flyttingen som gir foreningen både større utstillingslokaler 
og utviklingsmuligheter i et bygg med funksjonalistiske trekk, flatt tak og 
rettvinklede rom. I dag har kunstforeningen 50 medlemmer, mange unge. 
De har også startet «Kven Connection» – et tematisk gjestekunstprosjekt 
mellom Norge og Finland med fokus på kvensk kultur, språk og identitet.

HØTT – nytt magasin  
om kulturlivet i Nord
Med et økonomisk bidrag fra SNN Kulturnæringsstiftelsen har Festspillene 
i Nord-Norge startet opp kulturmagasinet HØTT og bloggen arcticarts.
no. Den første utgivelsen av HØTT kom i salg 19. februar, og neste numer 
kommer i oktober. I følge ansvarlig redaktør og festspilldirektør Maria 
Utsi er ønsket med magasinet å formidle aktiviteten til landsdelens 
kunst- og kulturnæringer.

Tanker fra verdens ytterkant.  
Perspektiver fra nord 
Office for Contemporary Art Norway (OCA) har etablert seg med 
et midlertidig kontor i Tromsø. De neste to år skal OCA invitere 
kunstnere, kuratorer og intellektuelle til regionen for å reflektere over 
de miljømessige, arkitektoniske, estetiske, økonomiske, politiske og 
vitenskapelige kreftene som former Nord-Norge og landsdelens forhold 
til verden. I den forbindelse arrangeres konferansen «Thinking at the Edge 
of the World» 12.–13. juni 2016 i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum 
og Kunsthall Svalbard.

SeKunstMagasin  
jubileumsutgave i august
Se Kunst i Nord-Norge fyller 40 år og slår sammen årets utgave #02 
og #03 av SeKunstMagasin til et ekstra flott temanummer i august. 
Temanummeret vil inneholde kommentarer, analyser og artikler som  
tar temperaturen på kunstlivet i landsdelen. Hva er status? Hvilken 
utvikling har skjedd de siste ti årene? Hvilke kunstarenaer har vi for 
visning og formidling av samtidskunst for det nordnorske publikumet? 
Det blir også et historisk tilbakeblikk. I tillegg vil magasinet som vanlig 
inneholde omtaler av sommerens kunsthendelser og kunstopplevelser  
vi kan se frem imot utover høsten.

Kunstforeninger  
som jubilerer i 2016
Se Kunst i Nord-Norge ønsker å gratulere Bodø Kunstforening med sitt 
70-årsjubileum. Gratulasjoner går også til Vadsø Kunstforening som 
markerer sitt 50-årsjubileum og Svolvær Kunstforening og Hadsel 
Kunstforening som begge fyller 45 år. Vi gratulerer også både Alstahaug 
Kunstforening og Vestvågøy Kunstforening som runder 40 år i år, samt 
ETS-Kunstforening med sitt 30-årsjubileum. 
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Det er brutalt å måtte gjøre det, men for Ingeborg Annie Lindahl vil 
destruksjon av egne kunstverk bli hverdagskost i tiden framover. Hun er 
en av tre kunstnere som er med i utstillingsprosjektet Fenomenologi, hvor 
kunstverkene både skapes og destrueres i løpet av utstillingsperioden.

− Fenomenologi har som intensjon å samle kunnskap om verden og 
mennesket som art gjennom kunstnerisk transformasjon. Utstillingene 
kommer til å finne sted forskjellige plasser, og stedenes kulturelle rammer 
vil på et vis fortelle mer om verden etterhvert som flere utstillinger blir 
gjennomført på ulike steder, forteller Ingeborg.

Fenomenologi er en teori innen filosofien som tar utgangspunkt  
i hvordan mennesket via sin bevissthet erfarer verden og omgivelsene. 
Og det er nettopp erfaring av stedet som er en av utgangspunktene bak 
utstillingsprosjektet med samme navn. Det er kurator Kjell-Erik Ruud som 
står bak Fenomenologi, der Ingeborg sammen med Gro Navle og Ingeborg 
Blom Andersskog gjennomfører en serie utstillinger som utforsker hvordan 
kunsten kan være med på å påvirke vår opplevelse av sted. Deres bruk av 
materialene kritt, blod, og tusj er gjennomgående, men de resulterende 
kunstverkene blir forskjellig fra sted til sted.

Brutal ødeleggelse 
Den første utstillingen ble holdt ved Galleri Verk i Hammerfest i november 
2015 i samarbeid med Hammerfest kunstforening. Her gikk kunstnerne løs 
på veggene i galleriet, og arbeidet fem dager med å tegne fram motiver, 
før verkene på siste utstillingsdag ble malt over og visket ut. I mellomtiden 

kunne publikum ta turen innom og få med seg den kunstneriske  
prosessen, fra start til slutt. 

− Den sterkeste opplevelsen var nok når publikum opplevde at verkene 
ble destruert, forteller Ingeborg. Og det var nok også mange som ble litt paff 
når de kom på vernissage og så at det ikke var noen kunstverk å se der. Men 
publikum i Hammerfest var nysgjerrige og kom tilbake, og det var mange 
som ble veldig fascinert av å få et innblikk i den kunstneriske prosessen.

For hennes del ble ødeleggelsen av verket litt annet enn hun  
hadde planlagt.

− Jeg ble syk den siste dagen, så det endte opp med at det var kuratoren 
som måtte male over mitt verk. Jeg må innrømme at jeg var litt letta, fordi 
det er helt brutalt å gjøre det.

Materialer med mening
Materialene som de tre kunstnerne bruker i sine verk har alle en symbolikk 
knyttet til seg i form av bruksområde eller historie. 

− Grunnen til at vi tre ble spurt om å jobbe med Fenomenologi-prosjektet 
kan nok henge sammen med at vi alle utforsker et spesifikt materiale,  
og hvilken relasjon det har til det å sanse med kroppen, forteller Ingeborg. 
− Blod, som Gro jobber med, er jo et biologisk materiale som er ganske 
symboltungt. Da vi var i Hammerfest portretterte hun kvinner derfra, 
som ga blod underveis som en type performance, med leger til stede. 
Portrettene ble malt på vegg med blodet og pensel. Ingeborg Blom jobber 
med tusj, og er inspirert av slow art og meditative handlinger. I Hammerfest 
fikk hun tilbakemelding fra publikum om at tiden nærmest forsvant når de 

Kunst i øyeblikket

INTERVJU  
INGEBORG ANNIE LINDAHL OG UTSTILLINGEN «FENOMENOLOGI»
✎ Marit Olsvik Opsahl  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent

 Ingeborg Annie Lindhal  ◆  Ingeborg Blom Andersskog  ◆  Ove Ailo/Kulturfabrikken Sortland  ◆  Hendrik Zeitler

Ingeborg Annie Lindahl. Kunstneren har utdanningen  
sin fra Kunstakademiet i Tromsø og Kunst- og design-

høgskolen i Bergen, og er nå bosatt i hjembyen Harstad.
Foto: Kjell Ruben Strøm

Ingeborg Annie Lindhl, Close the door or all the darkness will leak out. 
Tegneinstallasjon hvor man kan stå mellom fjellene Møysalen 
på 1262 moh. og Kebnekaise på 2106 moh. Først vist i Galleri Box 
i Gøteborg i 2015 hvor publikums fotspor ble en del av verket. I 
mars og april 2016 var det utstilt i Galleri NordNorge i Lindahls 
utstilling Texture of Darknes – Skewed Nature.
Foto: Hendrik Zeitler

Ingeborg Blom Andersskog tegner med blod.
Foto: Ingeborg Annie Lindahl

Gro Navle i arbeid hos Hammerfest Kunstforening.
Foto: Ingeborg Blom Andersskog
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så henne tegne opp sirklene på veggen, og selv har hun sagt at hun  
går inn i en transelignende tilstand når hun tegner.

Selv arbeider Ingeborg med kalk grunnet en fascinasjon for hvordan 
mennesker verdsetter varighet, og hun har de siste årene jobbet med 
materialet i ulike varianter – både som kritt, marmor og som pigment og gips.

Håja som ikon
I de nyere prosjektene sine har Ingeborg jobbet med skolekritt.

− Teknisk sett er det en spenning som ligger i begrensningene som 
finnes med jobbe med kritt. Ved å jobbe med svart og hvitt har du 
muligheten til å oppnå den ultimate kontrast, men samtidig har du en 
begrenset skala og et flyktig materiale å jobbe med, forteller hun.

I Hammerfest lagde Ingeborg en krittegning av øya Håja, som mange 
hammerfestinger har et sterkt forhold til. Feltarbeid var en viktig del av 
arbeidet, og Ingeborg var selv på turer rundt øya for å se og gjøre seg opp 
tanker om hvordan krittegningen i galleriet skulle bli. Men med publikums 
egne historier om øya ga prosjektet også en mer symbolsk mening.

− I møte med publikum underveis i tegneprosessen fikk jeg innblikk i 
hva slags forhold de har til øya. Man fikk opplevelsen av hvor viktig den er, 
og at den står som et ikon for mange. Det var folk som nærmest ble sinte 
da tegninga skulle males over.

Fotavtrykk og fjell
Publikums tilstedeværelse i kunstverkenes tilblivelsesprosess er en viktig del 
av Fenomenologi-utstillingen, men har også vært en gjenganger hos Ingeborg 

i tidligere verk. I Trafo kunsthall i 2015 lagde hun en tegne installasjon med 
krittegninger av fjell fra Nord-Norge montert både på gulv og vegger. 
Publikum kunne ikke oppleve verket uten å sette spor etter seg, og 
tegningene på gulvet ble etter hvert visket ut og erstattet med fotavtrykk.

− Ideen var at publikum skulle få en fornemmelse som har likhet med  
å komme i kontakt med uberørt natur, forteller Ingeborg. – Denne måten  
å jobbe på har nok startet med at jeg tidligere har jobbet med landart,  
og særlig undersøkt hvordan både klima og tiden påvirker kunstverket.

En protest mot det salgbare
De tre kunstnerne i Fenomenologi-utstillingen ønsker også at prosjektet 
gjøre oss mer oppmerksomme på kunstopplevelsen og hvordan vi tilegner 
kunstverket verdi. 

− Vi synes det er veldig interessant å se på hvordan for eksempel 
museer verdsetter bevaring og historie i forhold til at vi jobber med 
temporær kunst på den måten vi gjør, hvor det er mer fokus på øyeblikket 
og de kunstneriske prosessene. 

− På den måten stiller vi spørsmål til hva som har verdi innen kunst-
feltet og i dagens samfunn. Det er en type protest mot det salgbare, 
moderne kunstobjektet, avslutter Ingeborg.

Neste Fenomenologi-utstilling åpner i Bodø Kunstforening 26. mai.  
Les mer på fenomenologi.com

Ingeborg Annie Lindhl, Light in the blackout, 2015, kritt og kullbiter i 
Sortland Kunstforening. Denne gangen med motiv fra grafittgruva 

på Jennestad og apatitt-brudd i Kirovski Russland.
Foto: Ove Ailo/Kulturfabrikken

I Hammerfest lagde Ingeborg en krittegning av øya Håja. Detalj.
Foto: Ingeborg Annie Lindahl
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Bodø Kunstforening fyller 70 år i 2016. Foreningens ambisjon er å bli  
en mer synlig arena for formidling av kunst. Med en ny daglig leder, 
og to jubileumsutstillinger samme år som Bodø feirer sitt 200-års 
byjubileum, er det duket for mange kunstopplevelser i Bodø.

Det er kun få måneder siden Bodø Kunstforening ansatte Anne Kristin 
Myrseth som ny daglig leder. Hun startet i jobben 8. januar, og sammen 
med styret er hun den som i tiden fremover skal drifte og utvikle Bodø 
Kunstforening – inkludert landsdelsutstillingen Nordnorsken. I sine tre 
første måneder på sin nye arbeidsplass har Myrseth måtte stupe raskt 
inn i kunstforeningens historikk, gjøre seg kjent med foreningens egen 
kunstsamling og åpnet to jubileumsutstillinger i rask rekkefølge.

– Jeg begynte i jobben som daglig leder/intendant i januar, og det 
har frem til nå vært veldig arbeidsomt og spennende. Det som er særlig 
fint med denne jobben er å se det utviklingspotensialet som ligger i 
kunstforeningens samling og utstillingslokaler, som igjen gir mulighet  
for meningsfulle utstillinger og levende, sparkende formidlinger, forteller 
Anne Kristin Myrseth, som har en allsidig bakgrunn både kunstfaglig  
og administrativt som formidler, produsent, lærer, kunstkonsulent  
og prosjektleder. 

Myrseth er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim. 
Hun har også praktisk pedagogisk utdanning med en master i fag- og 
yrkesdidaktikk med kunstformidling som tema. 

– Det jeg gleder meg mest til i denne jobben er å være med på  
å utvikle Bodø Kunstforening til å bli et sted med hvor det profesjonelle 
aspektet ved kulturlivet kan finne grobunn, hvor kunstneriske prosesser, 
utstillinger, formidlinger og kunstmøter kan finne sted. Slik kan Bodø by 
gjennom dette bli en sterkere stemme i norsk kulturliv, sier Myrseth.

To 70-åringer
Bodø Kunstforening ble etablert like etter krigen i 1946. I en tid da det ble 
stiftet mange nye foreninger i norske byer som ønsket å fremme interessen 
og kjennskapet til god kunst ved å arrangere utstillinger og foredrag med 

mer. Kunstforeningens første utstillinger ble arrangert i Nordlandsmuseets 
loftetasje, og høsten 1946 arrangerte kunstforeningen en utstilling med bare 
kunstnere fra Nordland. Dette markerte opptakten til den i dag så velkjente 
landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling – som på folkemunne 
kalles Nordnorsken. 

Det betyr at også Nordnorsken fyller 70 år i år. Den 22. januar åpnet  
den 70. utgaven av Den Nordnorske Kunstutstilling, med kunstverk av i 
alt 20 kunstnere; blant dem Yngve Henriksen, Elisabet Alsos Strand, Linn 
Rebekka Åmo, Kamilla Sajetz Mathisen, Elina Waage Mikalsen, Synnøve 
Persen, Kari Elfstedt, Ottar Karlsen og Ina Marie Winther Åshaug, som  
også vant juryens pris for blyanttegningene Yttersida (2015). 

Kunstsamlingen i fokus
Den 12. mars var det igjen duket for en historiske utstillingsåpning –  
Bodø Kunstforenings egen 70-årsjubileumsutstilling, Bodø: kunst 1940–2016, 
som også inngår i Bodøs 200-årsmarkering. I sentrum for utstillingen står 
kunstforeningens egen kunstsamling som består av rundt 200 verk.

– Utstillingen inneholder utvalgte kunstverk fra vår egen samling,  
samt innlånte kunstverk fra byens borgere og kunstverk fra 25 profesjonelle 
kunstnerne som har sitt virke i Bodø. Til sammen utgjør det omtrent 50 
kunstverk, der gjennomgående tema er studier av byen Bodø i forskjellige 
utviklinger og prosesser; oppbygging etter krigen, tivoli på besøk, skildringer 
av mennesker og hvordan de erfarer, lever og føler for sine liv i Bodø by, 
forteller Myrseth.

– Utvelgelsen av kunstverk og mye av det arbeidet som er gjort for  
å kunne gjennomføre denne utstillingen har skjedd før jeg kom inn i bilde. 
Så for meg har det handlet om å samle trådene og få oversikt over hvilket 
arbeid de ansatte, styret og de frivillige har jobbet med i over et år, og sørge 
for at utstillingen har kommet vel i havn, opplyser Myrseth, og legger til at 
når det gjelder ønsket om å restaurere to utvalgte verk fra samlingen, så 
har man måtte gi slipp på denne ideen på grunn av manglende ressurser. 

Jubileumsutstillingen, Bodø: kunst 1940–2016, viser samtidskunst fra 
1946 og frem til i dag, og Myrseth forteller at dette blir omtalt gjennom 

En kunstforening  
for i dag og i fremtiden

«BODØ: KUNST 1940–2016»
BODØ KUNSTFORENING, 12. MARS–22. MAI 2016
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin

 Bodø Kunstforening  ◆  Amalie Marie Selvik

Anne Kristin Myrseth.
Foto: Amalie Marie Selvik

Hans Henrik Backer, Gateparti fra Bodø, 1897, oljemaleri, 
Bodø Kunstforening kunstsamling. Detalj.

Foto: Bodø Kunstforening
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tekst og bilder i en jubileumsbok som er blitt laget i forbindelse med 
jubileumsåret. Den gir også et innsyn i hva de profesjonelle kunstnerne 
i Bodø arbeider med i sitt kunstneriske virke. Boken er et samarbeid 
mel lom kunstforeningen og Galleri Bodøgaard som også er blitt invitert 
av Bodø kommune til å lage en kunstutstilling med temaer knyttet 
opp til Bodø bys historie. Denne utstillingen har fått tittelen Bodø: kunst 
1816–1940 og skal vise verk fra Bodøgaards kunstsamling fra perioden før 
krigen, samt innlån fra private og offentlige samlinger. Denne utstillingen 
åpner 22. mai. 

Avgjørende for fremtiden
Anne Kristin Myrseth er glad for at kunstforeningen fremover ønsker 
å vise relevante utstillinger og bidra til en diskuterende stemme i det 
nordnorske kunst og kulturliv. 

– Det som gjør jobben min givende er den positive energien 
som kunstforeningen er omgitt av, som kommer fra kunstnere, 
medlemmer, bevilgende myndigheter og byens innbyggere. Dette  
har vært – og er – helt avgjørende for at vi i dag og i fremtiden  
har Bodø Kunstforening, sier Myrseth.

Marit Bockelie, Motiv fra Bodø, 1986, fargetrykk,  
Bodø Kunstforening kunstsamling, Bodø: kunst 1940–2016.
Foto: Bodø Kunstforening

Ottar Karlsen, Dextera hominis (1), blyant på papir, 2015.  
Et av kunstverkene i Den 70. Nordnorske Kunstutstilling.

Irene Rasmussen | Liv Bangsund 
Margrethe Pettersen | Kristin Tårnes 

Kristina Junttila  |  Valentin Manz
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Den 70. nordnorske kunstutstilling figurerer ærverdig på den  
norske kunst scenen. Den årlige landsdelsutstillingen med kallenavnet  
«Nord norsken» anses av mange som den viktigste visningsarenaen  
for kunstnere på den regionale scenen. Spesielt er utstillingen viktig  
for noen byer og områder som er sulteforet på gode visningssteder  
for samtidskunst og kuratorisk kompetanse. 

70 lys på bløtkaken
Den Nordnorske Kunstutstilling har sitt opphav i 1946, da Bodø kunst-
forening ble stiftet. Etter etableringen av Statens Høstutstilling i 1887, 
fulgte Vestlandsutstillingen (1922), Nordnorsken (1946), Sørlandsutstillingen 
(1969), Trøndelagsutstillingen (1977) og Østlandsutstillingen (1979). De fem 
landsdelsutstillingene for billedkunst har noe uensartet oppbygning og 
struktur, men har til felles at de er vandreutstillinger. Blant de fem er det 
Nordnorsken som vandrer lengst og til flest steder. I 2016 skal den vandre  
til ni utstillingssteder i tillegg til åpningsutstillingen i Bodø.

Alene, sammen
Heri ligger kimen til et av de negative trekkene ved den nordnorske 
landsdels utstillingen. Dens nomadiske utstillingsform skaper uro ved den 
kuratoriske presentasjonen av kunsten. Kunstverkenes dialog med hverandre, 
med utstillingsrommet og med publikum følgelig forskyves og forvandles  
på hver av de ti utstillingsstedene. Kuratorgrepet er redusert til utvalget av 
verk, mens plassering i rommet og måten publikum opplever utstillingen  
i sin helhet blir opp til det enkelte visningsstedet. Noen steder kan man stå  
i fare for å få presentert et tilsynelatende blandet utvalg av enkelte kunstverk, 
mens andre steder får frem en glødende rød tråd i verkspresentasjonen.

Kamilla Sajetz Mathisen sin delikat modellert og liten porselensfigur 
Embrace/Omfavnelse (2015) er nettopp et slikt utsatt verk. Porselen er  
et anstrengende, historisk og prestisjefullt materiale. Men detaljer  
som modelleringen av figurens føtter trer høykulturens nipsfigur  

inn i Barbieverdenens estetikk. Denne visuelle hermafrodittismen har vi  
sett før i Jeff Koons sin Michael Jackson and Bubbles (1988). Sajetz Mathisen 
har likevel mer å si gjennom sitt verk.

Kunstverket virker tilfeldig plassert lavt nede på en vegg, men i 
nærmere øyensyn oppstår en dialog med Elisabet Alsos Strands grafiske 
arbeider på den motsatte veggen; monotone landskapstresnitt i forsiktige 
varme nyanser av svart formgitt en lavmælt eleganse. Selv om det er 
fjellformasjonene som er formgitt av trykketeknikken, er det i de negative 
rommene mellom fjellformasjonene at Alsos Strand får frem sin poetiske 
estetikk. I dialogen fremstår kunstverkene som forsiktig, introvert, reflektert 
og fenomenologisk på den ene siden, og leken, sarkastisk, ungdommelig  
og frekk på den andre. Det aner meg at dette monteringsgrepet var tilfeldig, 
og det gis ingen garanti for at denne gunstige dialogen kommer frem  
i fremtidige monteringer. 

Overrasker, men ikke briljerer
Dette er muligens grunnen til hvorfor noen kunstverk overrasker, selv 
om utstillingen ikke alltid briljerer. I så fall er det beklagelig, for det ligger 
flere perler under vannoverflaten. I år gikk Juryens pris velfortjent til Ina 
Marie Winther Åshaugs serie av 24 relativt små blyanttegninger med tittel 
Yttersida (2015), som ble laget til ArtiJuli på Senja for festivalutstillingen 
på Kråkeslottet, og er senere også satt sammen til en bok. Tegningene 
har en naiv strek og spiller på kontraster, og i dette ligger også verkets 
samlende følelsesfulle verdi. Tegningene av hverdagslige blikk inn i en 
liten bolig og et lite landskap fremstår som en personlig visuell dagbok. 
Som mikrooppdagelser er hver tegning en liten opplevelse eller en liten 
flik av et levd liv. Serieformatet skaper en tilsynelatende kronologi, men 
presentasjonen av de enkelte arbeidene på vegg elter sammen inntrykkene. 
Verket er mindre en fortelling enn en broket personlig erindring som fenger 
betrakteren emosjonelt og visuelt. 

Stille vann  
har dypest grunn

KUNSTKRITIKK
DEN 70. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING
BODØ KUNSTFORENING, 23. JANUAR–19. FEBRUAR 2016
✎ Ellen Marie Sæthre-McGuirk  ◆  førsteamanuensis i visuell kunst, Universitetet i Nordland

 Bodø Kunstforening  ◆  Kamilla Sajetz Mathisen  ◆  Kari Elfstedt  ◆  Elina Waake Mikalsen

Elina Waage Mikalsen, Abjectify me, 2015, stillbilde.
© Elina Waage Mikalsen

Elisabet Alsos Strand, Farvann, tresnitt, 2014.
Foto: Bodø Kunstforening

Kari Elfstedt, Bring Back Our Daughters, 
foldet og farget ull (shibori), 2015, detalj.
Foto: Kari Elfstedt
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Arbeidenes spennvidde
Ett annet verk som trer godt frem i utstillingen er Kari Elfstedt sitt 
tekstilarbeid Bring Back Our Daughters (2015). Elfstedt arbeider bevist med  
å koble titler opp mot tema til sine tekstiler. Boko Harams terrorhandlinger 
i Nigeria danner utgangspunktetsgrunnlaget til dette triptyket. De tre 
tekstilarbeidene av blodrødfarget ull, tråklet, foldet og farget i svart 
fargebad. Arbeidene bærer preg av håndverket og hendelsene. Slik som 
St. Veronikas svetteduk er ansett å være et avtrykk av en hendelse – og 
som sådan er både en representasjon av den hendelsen og en ting med 
en egenverdi – fremstår Bring Back Our Daughters som et dypt personlig, 
humanistisk materialbasert bevisstgjøring.

Debutanten og den desidert yngste utstilleren, Elina Waage Mikalsen, 
er representert med videoverket Abjectify me (2014). Verket fletter sammen 
kunsthistoriske estetiske uttrykk som ligner Cindy Shermans tidlige Doll 
Clothes (1975) som tar opp postmodernistiske spørsmål om identitet, person, 
tilstedeværelse og tvil. Vi som betrakter filmen blir både vitne og deltaker 
i en performance mellom to mennesker. De unge kroppenes fysikalske 
vesen utforskes med klask- og klølyder, prøves ut, gjemmes og endres 
med grimaser. Verket bærer med i seg en lekenhet, men med samme 
gravalvorlige undertone som vi finner hos Elfstedt. 

Landsdelsutstillingens akilles 
Står spenningen mellom disse kunstverkene i fare for å bli borte i nye 
oppheng og nye rom? Dersom ikke juryen og utstillingsstedet trer for fullt 
inn i den kuratoriske rollen når de monterer utstillingen, står kunstverkene  
i fare for å være enslige stemmer i det som tenderer i retning av et måte-
holdent kakofoni av visuelle inntrykk. Hvis kritikere, eller besøkende ikke 
finner den røde tråden, blir det for slapt å skylde på dem. 

Jurymedlem Tore Reisch mener i utstillingskatalogen at «… denne 
formen for å vise kunst (er) alltid gjenstand for diskusjon.» Dette er en 
betimelig problemstilling. Spørsmålet er om landsdelsutstillingenes 
vandreformat er forsonlig med de utfordringene visningsstedene har  
hver for seg, eller er forenelig med dagens profesjonelle syn på utstillinger? 

Fremtiden
De utvalgte arbeidene i årets Nordnorsken hvisker forsiktig om hvilket høyt 
kvalitetsnivå og aktualitet kunstscenen i nord innehar. At utstillingen har en 
god aldersspredning på de deltakende kunstnerne (24 til 68 år) er et godt 
tegn. Man kunne dog ønsket seg flere mannlige kunstnerne representert, 
når cirka 70 prosent av årets kunstnere i Nordnorsken er kvinner. 

Jeg kunne også ønsket at juryen hadde snakket litt høyere om hva de 
faktisk har satt sammen. Det er kun én setning i brosjyren som forteller 
noe om dette: «Årets utstilling favner kunst som formidler billedlig poesi, 
provokasjoner, noe rart, sterke visuelle opplevelser, eller noe essensielt  
med det å være menneske.» Et slikt statement er så inkluderende at det  
er totalt intetsigende.

Faktumet er at dette ikke er en utstilling hvor bredden i samtidskunsten 
har fått sitt spillerom. Utstillingen er resultatet av et bevisst utvalg de fire 
jurymedlemmene har gjort ut ifra innsendte kunstverk; en tolkning av 
samtidskunstfeltet i nord. 

De neste utstillingsstedene vil være nødt til å være mer tydelig  
i sine monteringsgrep for å presentere arbeidene på best mulig måte.  
Den Nordnorske Kunstutstilling trenger ikke rope, men i en alder av 70 år  
kan man forvente en viss tydelig tilstedeværelse, og evne til å vise seg  
frem på alle sine visningssteder.

Ina Marie Winther Åshaug, Yttersida, nr. 7, 2015.
Foto: Bodø Kunstforening

Kamilla Sajetz Mathisen, Embrace/Omfavnelse, modellert porselen, 2015.
Foto: Kamilla Sajetz Mathisen
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Ingenting er sikkert lenger. Det bærer årets utgave av Barents Spektakel 
preg av. På et svært mangfoldig vis klarer denne festivalen å belyse og 
diskutere den krypende fornemmelsen av uro og oppløsning som preger 
alt fra små samfunn til verdensfreden.

Kirkenes er en liten by med verden svært tett innpå. Det er ingen andre 
småsteder i Norge som lever så tett på storpolitikken og som lever så 
tett på Russland – til og med gateskiltene er på begge språk. Det er 
ingen andre småsteder som vet så mye om sanksjoner og motsanksjoner, 
flyktningkrisens faktiske realiteter, og som samtidig merker hvordan eget 
fundament skjelver nå som gruva har gått konkurs. I fjor mistet nærmere 
400 mennesker jobben sin i Kirkenes. Det er rett under ti prosent av den 
totale befolkningen. Legg til at byen ble bombet og brent under krigen,  
og at det stod igjen 13 hus da alt var over. Innbyggere som fortsatt lever  
har vært med på å samle inn levninger fra drepte krigssoldater. 

Kirkenes er ikke langt vekk. Kirkenes er i midten. Hva dette  
har med kunst og Barents Spektakel å gjøre? Ganske mye. 

Stedets betydning
Årets festival heter Rethinking Location, og det er umulig å gjøre nettopp  
det uten å tenke på hvor i verden vi faktisk befinner oss. Ikke sånn å forstå 
at festivalen er navlebeskuende eller lokal – langt ifra. Kirkenes som ramme 
fungerer snarere som en fysisk, sanselig og helt konkret del av utstillingens 
grunntone: Det er ikke sikkert verden er som du tror. Det er ikke sikkert 
dette holder. Det kan hende det brister. Nå. Snart. 

Denne grunntonen pipler inn i performance, debatter og festival-
utstillingen som helhet og i enkeltverk. Og det skjer uten overtydelighet 
eller banaliteter. Rethinking Location løfter blikket fra det individuelle og 
private som lenge har preget kunstscenen, og tar oss med inn i en tilstand 
der kunsten snakker om samfunnet, politikken, klimaendringer, økonomiske 
valg og risikoen for kollaps. Kunstneriske grep fra festivalarrangøren Pikene 
på Broen forsterker denne grunntonen på ulike vis. 

Både festivalutstillingen og performative innslag er spredt utover  
et stort område av sentrum og i svært ulike rom. Noe er innendørs, noe er 
utendørs. Det er kunstverk i biblioteket og i tomme butikklokaler, i oppsatte 
telt og i et kassebygg ved en transformatorkiosk. I den gamle Andersgrotta 
som ble brukt som bolig under evakueringen av Finnmark er det daglige 
performance, og inne på kjøpesenteret Amfi, i den nå forlatte Coop-
butikken, er til og med de gamle kjøleskapene tatt i bruk. I alt 33 kunstnere 
er representert i utstillingen med til sammen 13 verk, noen av dem i form  
av store fellesprosjekt – eksempelvis Den røde armés tilbaketrekking, som er 
en vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum.

Det er slett ikke alt som er like interessant, men rammen, enkeltverk  
og denne grunntonen av spørrende uro, gjør uansett årets utgave av 
Barents Spektakel til en aktuell, engasjert, tidvis overraskende og noen 
ganger rystende opplevelse.

Dystopi og uro
I den gamle sjømannsklubben vede ved havna fyller den svenske kunstneren 
Fredrik Ödman et helt rom med flere store og svært realistiske fargefoto. 
Serien Reconstructing Deconstruction viser kjente offentlige bygninger, 
bolighus og torg i Kirkenes sentrum. Men gjennom et nitidig arbeid i 
Photoshop har Ödeman skapt bilder som viser byen i en mulig framtid 
som er alt annet enn lys. Ingen mennesker, bare glasskår, ugress i gatene, 
bygninger i forfall og skipsvrak i fjæra. Det store Thon hotellet står tomt  
og forlatt, veggplatene har løsnet, og utenfor står en utbrent bil. Biblioteket 
er tagget ned, vinduene knust, og steinhellene utenfor sprukket opp. Det 
nesten lukter råte og mugg. Hva som har rammet Kirkenes er ikke godt 
å si. Har det vært krig? Er det økonomien som har styrtet sammen? Har 
klimakrisen eskalert og laget en eviggrå og fuktig høstdag ut av hele stedet? 
Det er uansett ubehagelig og urovekkende. Og dette urovekkende dukker 
opp igjen like i nærheten av Sjømannsklubben, nærmere bestemt  
utenfor det allerede nevnte Thon hotell.

Her står Verus in Sermo, laget av kunstnerduoen Anders Sunna  
og Michiel Brouwers Men der Ödman formidler en resignert dystopi,  

Midt i verdens nerve

KUNSTKRITIKK
«RETHINKING LOCATION» – BARENTS SPEKTAKEL 2016 
KIRKENES OG NIKEL, 10.–14. FEBRUAR
✎ Anki Gerhardsen  ◆  kritiker og journalist

 Anki Gerhardsen  ◆  Michael Miller  ◆  Mikhail Slavin  ◆  Fredrik Ödman

Utstillingen Den røde armés tilbaketrekning i gamle Coop.
Foto: Mikhail Slavin

Maria Gradin, Peeping Barents.
Foto: Michael Miller 

Maria Gradin, Peeping Barents, detalj.
Foto: Anki Gerhardsen
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er det noe adskillig mer aggressivt og pågående over dette verket. Sunna er 
kjent som en svært politisk og aktivistisk kunstner som jobber med samiske 
perspektiver. Det siste året har hans store, fargesterke malerier vært med 
i vandreutstillingen Sami Contemporary som har vært vist i blant annet 
Karasjok, Rovaniemi og Berlin. Her i Kirkenes har Sunna sammen med 
Brouwers satt opp en lavvo i stål, drapert i en duk med postkortlignende 
reinsdyrmotiv. Verket er en kombinasjon av en performance og en 
installasjon. På festivalens første dag tente nemlig Sunna og Brouwers 
et gigantisk bål inni lavvoen, og etterhvert som varmen utviklet seg, tok 
duken utenpå fyr og brant opp. Da trådte utstansete motiver av skjeletter, 
geværer og ruiner fram på ståloverflaten som et signal om glødende 
kampvilje. Og når brannen var over stod lavvoen igjen som et sotsvertet, 
steinhardt symbol på noe urokkelig, men samtidig utsatt. Sunna har selv 
sagt at urfolkets tradisjonelle liv i nordområdene er uforenlig med videre 
ressursutnyttelse og et framoverlent næringsliv. Innovasjon er sannsynligvis 
et ord han vil spytte ut av sin munn.

Nysgjerrig, spørrende 
Også kunstneren Maria Gradin fra Kabelvåg undrer seg over verden i sitt 
verk Peeping Barents. I utkanten av en liten park har hun bygget en slags 
titte kasse av treplanker på størrelse med en liten bod. Det går ikke an å  
gå inn, men gjennom små hull i plankeveggen kan publikum betrakte deler 
og biter at et stort, sammensatt fotoarbeid som befinner seg på innsiden. 

Fotografiene er fra ulike steder i Nordvest-Russland og puslet sammen til 
et konglomerat av farger og perspektiver. Gradin har skapt et rikt kunstverk 
som på elegant vis understreker at vi forstår verden stykkevis og delt og er 
sterkt preget av det ståstedet vi har fått tildelt – ikke minst geografisk. 

Denne påpekningen av stedets betydning løftet Pikene på Broen  
opp til imponerende høyder ved å flytte Barents Spektakel 2016 over 
grensen til Russland for første gang – og inn i Nikels kulturskole. Noen  
av kunstverkene fra festivalutstillingen, en performance, noen workshops  
og et musikalsk verk fikk bli med over på festivalens siste dag. 

I teatervitenskapen er det noe som heter «stedets medskapende kraft». 
Å forflytte seg fysisk: Fra Norge, fra Kirkenes, passere grensekontrollene, 
høre det russiske språket, se piggtrådgjerdene og nærme seg fabrikkpipene 
i Nikel, det lager et ekstra refleksjonsrom som tvinger alle som reiser til 
nettopp å «re-tenke» stedet. Det er noe beboerne i grenseområdet gjør hele 
tiden, men for den som kommer fra et annet sted, fra et annet geopolitisk 
landskap er forflytningen en påminnelse, en kroppslig og svært sanselig 
opplevelse av festivalens tematikk og urolige grunntone: Alt handler 
om ståsted. Det er ikke sikkert verden er som du tror. Det er ikke sikkert 
dette holder. For her, bare en liten biltur unna Kirkenes er det sotsvertede 
trestumper utover de snødekte viddene, røyk i lufta, bygninger i forfall, 
glasskår og fraflytning. Men menneskene som bor her er like ved oss,  
og nå kommer et hundretall av dem og vi går vi inn i kulturskolen sammen 
for å oppleve kunsten. Nikel er ikke langt vekk. Nikel er i midten.

Fredrik Ödman, Reconstructing Deconstruction, 2016, Kirkenes samfunnshus.
Foto: Fredrik Ödman med tillatelse fra kunstneren og Pikene på Broen

Treskulptur ute i Storgata i Kirkenes.
Foto: Anki Gerhardsen

Anders Sunna og Michiel Brouwers, Verus in Sermo.
Foto: Anki Gerhardsen
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Masterutstillingen 2015 tar oss med på en reise i både forskjellige 
teknikker og historier, der havdypet utenfor Sicilia, Syden og hellige 
steder i Etiopia er blant stedene vi får besøke. 

I Tromsø Kunstforening introduseres vi for åtte kunstnere fra det andre 
kullet med masterstudenter ved kunstakademiet i Tromsø, som stiller ut 
både i kjeller og 2. etasje. Ærverdigheten som sitter i veggene i det gamle 
klassisistiske bygget smitter uten tvil over på opplevelsen av utstillingen.

I et hull i veggen i kjelleretasjen finner vi Kåre Grundvågs installasjon, 
Last night I dreamt I was grazing. Med lukten av fuktig, gammel kjeller 
som sanselig bakteppe, blir vi stående foran en vannfylt grop i gulvet. 
En projeksjon av lys beveger seg som et mønster av strektegninger på 
vannoverflaten – nesten som riper som blir tegnet opp på et isdekket vann. 
Strekene tegnes opp av et program som baserer seg på en helt spesiell 
algoritme, kalt Perlin Noise. Utviklet av Ken Perlin i 1982 brukes algoritmen 
for å oppnå mer virkelighetstro gjengivelse av teksturer og materialer i 
dataspill – ved at den glatter ut overgangene i pikselerte strukturer som 
en slags digital patina. Selv om strekene ikke gir inntrykk av å tegne noe 
gjenkjennelig, kan bruken av algoritmen kanskje ses på som en kommentar 
til hvordan kunsten tradisjonelt sett har jobbet for å etterligne naturen –  
og hvordan den i konseptkunsten i større grad forsøker å manipulere den. 

Arkeologisk gjettelek 
Polske Anna Kukielka bidrar med et titalls keramikkskulpturer samlet under 
tittelen Alt vi vet i dag er basert på å gjette hva som skjedde i går. Skulpturene er 
ugjenkjennelige og ligner på mystiske arkeologiske funn fra en fjern fortid. 
De er montert hengende i hyssing eller skrudd fast rett på galleriveggen – 
noe som absolutt ikke ville vært forsvarlig bevaring av reelle arkeologiske 
funn. Den arkeologiske effekten oppnår Kukielka ved å benytte seg av 
saggarbrenning, en av verdens eldste brenneteknikker, som gir objektene  
en sprekkete og ru overflate med mørke brennmerker.

Mens tradisjonelle museer ofte tar en belærende posisjon når de  
stiller ut kulturhistoriske gjenstander, åpner Kukielka med sine små 

keramikk skulpturer for et mystisk møte med arkeologien og vår forhistorie. 
For hva vet vi egentlig om hvor vi kommer fra? Hvordan vet vi det vi vet?  
Og ikke minst, hva kan kunsten bidra med i søken etter svar på kultur-
historiske spørsmål? Kukielka leker her med vår stadige tiltro til historie-
forskningen og understreker på underfundig vis at alt vi vet i dag er basert 
på å gjette hva som skjedde i går.

En smak av Etiopia
Den etiopiske kunstneren Robel Temesgen Bizuayehu fyller en utstillings - 
sal i andre etasje med fem verk på papir utført i ulike materialer. Samtlige 
er titulert Adbar og fremstår i første øyekast som fargesterke malerier. 
Ved nøyere studier kan man imidlertid se hvordan andre materialer, som 
korrekturlakk, samt store rifter i papiret bidrar til å skape et særegent  
visuelt uttrykk. Særlig iøynefallende er to av arbeidene, hvor fire brede 
remser med papir henger ned fra tak til gulv. Arkene er montert med 
baksidene mot hverandre, og gir de høyreiste maleriene et skulpturalt 
uttrykk. Motivene viser gjenkjennelige objekter som kopper, mugger, trær 
og bølger tilsynelatende tilfeldig plassert mellom mer abstrakte former  
malt i klare farger. En nærmest drømmende og dynamisk effekt tilfører  
en viss formal likhet med tidligere modernistiske billedkunstnere som Marc 
Chagall og Max Ernst. Men Adbar har ingenting med europeisk kunsthistorie 
å gjøre. «Adbar» er et begrep Bizuayehu har hentet fra gammel etiopisk 
tradisjon hvor ritualer og åndelige krefter i naturen står sentralt. Vi kan 
derfor forestille oss at blandingen av det gjenkjennelige og det abstrakte 
i motivene forteller om disse åndelige kreftene som er iboende i naturen 
og tingene vi omgir oss med. Og videre, om hvordan disse er – som de 
dynamiske elementene i motiv og utforming kanskje understreker – 
livsskapende og i stadig forandring. 

Lydkunst og feltopptak
Utstillingen viser et stort spenn i bruk av teknikk og materialer, og lyd er  
et virkemiddel som flere av kunstnerne har benyttet. Georgia Munnik fyller 
sitt rom med opptak av ordopplesning og abstrakte lyder, som bidrar til  

Variert og velkuratert

KUNSTKRITIKK
MASTERUTSTILLINGEN 2015
TROMSØ KUNSTFORENING, 28. NOVEMBER–13. DESEMBER 2015
✎ Hilde Sørstrøm  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
✎ Marit Olsvik Opsahl  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribentd

 Marit Olsvik Opsahl

Hedvig Sofie Biong, To Be more Disconnected… yeah from daily life, 
2015, postkort, utdrag fra intervjuer med turister, trerammer. 
Serie bestående av fem postkort.

Calder Harben, no promise of arrival, 2015, lydinstallasjon, 
liveopptak fra NEMO-SN1 Fixed-Point Open  
Ocean Observatory.

André Enger Aas, New Horizons, silketrykk på glassplater.
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å skape en kaotisk effekt i hennes audiovisuelle installasjon Taal-eh. Camilla 
Renata Nicolaisen og Calder Harben går i en annen retning, og inviterer 
oss til å innta en mer konsentrert lytting i hodetelefoner. Camilla Renate 
Nicolaisen sin lydinstallasjon, To dare to be a corvidae, inneholder fem felt-
opptak av fuglelyder i naturen. Men i ett av lydsporene hører vi imidlertid 
også et menneske som «snakker» med fuglene ved å etterligne dem. 
Gjennom «å være en skjære» illustrerer Nicolaisen hvordan aktiv deltakelse 
og kommunikasjon ikke bare lar deg oppdage nye sider ved naturen, men 
også nye sider ved deg selv. To dare to be a corvidae utforsker slik grensene 
mellom økologi og psykologi, og blir en snedig påminnelse om hvordan 
aktiv deltakelse i natur-relaterte og sosiale sammenhenger kan bidra til  
at barrierer brytes ned og nye sosiale fellesskap oppstår.

Kanadiske Calder Harbens lydinstallasjon, No promise of arrival inneholder 
lydopptak hentet fra havdypet øst for Sicilia, der hun har senket en mikrofon 
ned i sjøen og fanget opp lydene fra havbunnen. Ifølge kunstneren foregår 
det mye lydforurensninger i havet – alt fra seismiske lyder til støy fra båter 
og maskiner – som i økende grad er med på å ødelegge økosystemet i 
havet. I hodetelefonene hører vi ikke annet enn en konstant undersjøisk 
buldring, men tanken på at det vi hører også kan være destruktiv og 
utslettende gjør inntrykk. Harbens lydinstallasjon gir også assosiasjoner til 
andre foruroligende situasjoner, som krisen som utspinner seg i området 
rundt Middelhavet i disse tider. For det er ikke lyden av båter, men lyden 
av menneskene som tar seg over havet uten en visshet om å komme frem, 
som støyer mest.

Sort materie og flukten fra hverdagslivet
Søken etter lykke er et sentralt tema i Hedvig Sofie Biongs installasjon  
To Be more Disconnected… yeah from daily life. Tekstene på de fem postkortene 
som er utstilt er sitater hentet fra intervjuer med turister, og er fulle av 
beskrivelser av hvor godt det er å være et annet sted: «Here we have more 
light, more space. We have the sea. Nicer food. Tomatoes tastes amazing 

here.» Sitatene er typiske utsagn for nåtidens lykkejegere, som reiser til 
sydligere strøk for å få en pause fra hverdagen. Selv om det unektelig  
høres litt platt ut å reise til syden for å spise gode tomater og se sjøen 
er det noe med måten disse utsagnene blir presentert på av Biong som 
får det hele til å fremstå mørkt og melankolsk. For motivene foran på 
postkortene lever ikke helt opp til idyllen om ferieparadiset: inngjerdede 
svømmebasseng, intetsigende gater og tomme strender er alt annet enn 
det vi blir presentert for i Ving-katalogene.

Fra sydenstemning i Biongs verk tar André Enger Aas oss med på en 
reise i naturen, hvor vår egen opplevelse og forståelse av den kan sies å 
være sentralt. Hans New Horizons består av sorte silketrykk på speilglatte 
glassplater som står lent opp mot galleriveggen. De grålige motivene er 
så vidt synlige på platene, men idet man beveger seg i rommet kan man 
skimte antydninger av trær, fjell og andre organiske naturformer. I møtet 
med glassplatene skifter man mellom å se refleksjoner av rommet (og seg 
selv) og de mørke motivene, og veksler dermed også fokus fra å undersøke 
verket til å bli bevisst omgivelsene rundt. I utstillingskatalogen skriver Aas 
om kosmologiske teorier om universet (bare fire prosent av universet 
består av vanlig materie, resten er mørk materie og mørk energi), og det er 
nærliggende å se New Horizons som en kommentar til at de nye horisontene 
i stor grad baserer seg på et mørke, på noe vi ikke helt kan se eller forstå. 
Nyutdannede kunstnere blir ofte spådd en mørk framtid. Men det gjelder 
kanskje flere av oss?

Kuratering som samler trådene
Masterstudentene har uten tvil hatt stor nytte av kurator Agatha Waras 
grep. For til tross for at temaene i stor grad varierer klarer kuratoren  
å samle trådene og bidra til en helhetlig opplevelse. Masterutstillingen 2015 
fremstår derfor som en profesjonell og estetisk tiltalende utstilling hvor 
dystre framtidsutsikter stadig ulmer under overflaten.

Anna Kukielka, Alt vi vet i dag er basert på å gjette hva som skjedde i går, 2015, keramikk.

Robel Temesgen Bizuayehu, Adbar, 2015,  
mixed media på papir.
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Bodø Biennale skal fremme visuell kunst 
og dansekunst i Bodø! 

Biennale-programmet omfatter utstillinger, 
forestillinger, seminar, kunstnersamtaler, 
workshops m.m. Arrangementets aktiviteter 
finner sted i byens sentrale inne- og uterom.

Bodø Biennale er et tverrfaglig samarbeid 
mellom Se Kunst i Nord-Norge og Bodø 
Arena for Dansekunst. 

Bodø Biennale presenteres som et av 
stolpearrangementene for helårsfeiringen 
av Bodøs 200-årsjubileum – Bodø 2016.  

Mer informasjon og utfyllende program 
kommer på sekunst.no, baredans.no 
og bodo2016.no

Utsnitt av program

Kunstutstillingen Mitt Landskap 
Senmodernisme i dialog med samtidskunst 

Medvirkende kunstnere: Gunnar Tollefsen, Siri Austeen, 
Hans Christian Gilje, Linn Halvorsrød, Johanne Hestvold, 
Olav Christopher Jenssen, Edvine Larssen og Vemund Thoe.

Dansekunst
Dansekunstforestillinger blir vist ved byens tradisjonelle og 
utradisjonelle scenerom. 

Profesjonelle danseklasser ved Liat Waysbort, tidligere 
danser i Batsheva Dance Company. Flere workshop og 
medvirkende dansekunstnere m.m. blir annonsert frem 
mot festivalen.  

Dette er kunst
Fagseminar med tematisk utgangspunkt i nordnorsk 
kunsthistorie, kunstutstillinger og omvisninger som 
formidlingsgrep. Foredragsholdere er professor Gunnar 
Danbolt og kunstsosiolog Dag Solhjell.

Den nye kunstscenen?
Kulturpolitiske debatt om den nordnorske kunstscenen og 
offentlig satsing på visningsarenaer med tverrfaglig panel.


