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Å snakke om kunstens samfunnsrolle innebærer en bevisstgjøring  
av den potensielle makten kunsten har. Kunstfeltet skaper nye innsikter  
og perspektiver, og kan stille spennende spørsmål som utgjør en stor  
og viktig forskjell i samfunnsutviklingen. 

Ved å forvandle Kirkenes til verdens nordligste chinatown for en ukes tid, 
satte festivalen Barents Spektakel fokus på en tenkt framtidig sterk kinesisk 
tilstedeværelse i Nordområdene. Kina har blitt vår tids fremadstormende 
supermakt gjennom enestående økonomisk vekst og modernisering.  
Hva vil Kinas inntog bety for livet i Nordområdene?

Ved å la kunsten aktualisere fremtidens maktforhold i Arktis satte 
tematikken preg på folkelivet i Kirkenes under årets festival.

Barents Spektakel satte dagsorden for en krevende diskusjon, i ulike 
perspektiver, mulige farer, mulige gleder. Det er grunnen til at kunstkritiker 
Anki Gerhardsen melder at dette er «(…) en uhyre interessant festival som  
er aktuell og viktig langt utover kunstfeltets mest svorne medlemmer»  
og at «De er først ute». 

Er kunstfeltet i nord i ferd med å bryte ned de store barrierene?  
Ved å la kunsten vise alternative tenkemåter og virkeligheter i hele Kirkenes 
skapes det også rom for å styrke fellesskapet. Kunst som setter dagsorden 
tar en viktig samfunnsrolle og kan forsterke kunstens relevans både  
lokalt og globalt.

Pikene på Broen som arrangerer Barents Spektakel har stor betydning 
for utvikling av den lokale kulturpolitikken. Med nærheten til Russland og 
fokus på kultur som krysser grenser i regionen, insisterer festivalen på  
å synliggjøre vår internasjonale politikk. Kirkenes har utviklet seg til i dag  
å være en by som er opptatt av samtidskunst og kultur. Nettopp fordi  
det har etablert seg en faglig plattform som driver frem kunstscenen her.

Hva skal til for å få det til å skje i resten av landet? 
Den nye «kulturmeldingen» Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft  

– Kulturpolitikk for framtida som ble fremmet av nåværende regjering  
i november 2018 (side 38) befester Kulturpolitikken fremover: «(...) for at 
kunsten og kulturen skal spele ei viktig rolle i samfunnsutviklinga også 
framover, må strev etter kvalitet i alle tydingar vere eit kulturpolitisk mål. 

Kulturpolitikken må leggje rammer der dette omsynet er sikra  
på best mogleg vis.» 

Det påpekes her at den verdien som kunst og kultur får for den enkelte 
og for fellesskapet, avhenger fullt og helt av kvaliteten på det som bli skapt 
og presentert. Derfor skal kulturpolitikken sikre at «(...) Det leggjast til 
rette for og oppmuntrast til samtalar om kvalitet, relevans og aktualitet i 
kulturlivet. Ein føresetnad for slike samtalar er sterke fagmiljø som møter 
publikum.» Her er det markert et politisk ansvar for å tilrettelegge for 
produserende miljø og institusjoner i ulike deler av kulturfeltet.  
«Det er i den kritiske samtalen om ulike kunstnariske og kulturelle 
uttrykksformer og perspektiv at ulike forståingar av kvalitet etablerer  
seg og tek form».

Hva er så nøkkelen til et vitalt og nyskapende kunstliv? Jo, det må 
først og fremst iverksettes tiltak i kulturpolitisk satsning, for å etablere 
økonomiske forutsigbare rammebetingelser. Festivalproduksjon fordrer en 
faglig plattform som kan arbeide i et kontinuerlig løp mellom hver festival. 
Uavhengig om arrangementet skjer hvert år eller annethvert år i biennale 
perspektiv. Et vitalt og nyskapende kunstliv avhenger av produksjons-  
og kompetansemiljø, produksjonsøkonomi, produksjonslokaler,  
visnings- og formidlingslokaler, debatt og kritikk. 

Kompetansemiljøene tjener som støttefunksjon for kunstnere  
og bidrar til å utvikle den faglige samtalen, som igjen medfører både  
faglig utvikling og publikumsutvikling. 

Kunsten vil alltid først og fremst virkeliggjøres i publikums erfaring.
Festivaler som Barents Spektakel med nyskapende profil og som 

vektlegger publikums deltakelse bidrar stort til å dytte kunstfeltet videre.

Bodø, 8. mars 2019
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Evighetens form – Aase Texmon Rygg 
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet 
24.01.–05.05.: Samisk senter for samtidskunst, Karasjok 
31.05.–06.10.: Tromsø kunstforening

Time for sculpture #3/Muoras Árdnan
24.01.–24.02.: Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

Katarina Pirak Sikku
03.02.–23.03.: Adde Zetterquist 
Kunstgalleri, Saltdalen

Grensene – Ellen Solberg 
09.02.–24.02.: Vadsø kunstforening

Ta Træna med Storm – Ole Brodersen
13.02.–25.03.: Stormen kunst, Bodø

Luottat
23.02.–01.08.: Kunsthall Svalbard

Thor Erdahl
23.02.–31.03.: Galleri Nord-Norge, Harstad

Salt – Michael Sailstorfer
Utendørs kunstprosjekt av Kaviarfabrikken
02.03.–01.09.: Henningsvær

Time for sculpture #2
01.03.–31.03.: Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

MARS–JUNI 2019

UTSTILLINGer

Shwan Dler Qaradaki,  
The Tattooed Sun, 2019,  

animasjonsfilm, detalj. 
© Shwan Dler Qaradaki 

John Savios Reinkalv (1928) er ett av 
kunstverkene i utstillingen på Kunsthall Svalbard 

fra Nordnorsk Kunstmuseums samling. Detalj.
Foto: NNKM

Katarina Pirak Sikku 
stiller ut i gjestegalleriet 

hos Adde Zetterquist Kunstgalleri  
i Saltdalen. Detalj.

Foto: AZK

Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
09.03.–31.03.: Sortland kunstforening
20.04.–12.05.: Alta kunstforening 
01.06.–23.06.: Hammerfest kunstforening 

Sculptural Landscapes
13.03.–30.03.2019: Atelier NŌUA, Bodø

Arktisk samspill – Øyvind Stjernen  
og Kurt Edvin Blix Hansen
16.03.–24.04.: Kulturbadet Galleri, Sandnessjøen

Skjæringspunkter – Aslaug Juliussen
20.10.18–31.03.19.: Nordnorsk  
kunstmuseum, Tromsø

Norske grafikere 100 år
23.03.–28.04.: Bodø kunstforening

I lag, i mørket – Helene Sommer 
og Kjell Ove Storvik
30.03.–26.05.: Nordnorsk kunstnersenter, 
Svolvær

Jeg er her, kan du føle det? – Ina Otzko
05.04.–22.04.: Vadsø kunstforening

As I Remember Them – Shwan Dler Qaradaki 
05.04.–28.04: Small Projects, Tromsø 

Ola Bremnes og Randi Rønning 
06.04.–31.05: Galleri Nord-Norge, Harstad  

Lyset! 8 glimt fra Rønvik Vel
11.04.–26.05.: Stormen kunst

Grethe Winther-Svendsen 
11.05.–30.06.: Bodø kunstforening

Ivar Dillan 80 år
23.05.–30.06.: Bodø kunstforening

Tanja Thorjussen og Thale Fastvold
28.05.–16.06.: Galleri 2, Stamsund

Audar Kantun
07.06.–18.08.: Stormen kunst, Bodø

Sommerutstilling
07.06.–11.08.: Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

Festspillutstillingen 
Kurator Carola Grahn
22.06.–11.08.: Galleri NordNorge, Harstad

PAINTING | OR | NOT
2018–2019: Kaviarfabrikken, Henningsvær

Rose – Marie Huuva
2018–2019: Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
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LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL 2019 

I tidevannssonen
Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) har helt siden starten  
i 1991 prøvd ut nye måter å presentere spennende kunst for publikum  
i Lofoten. I forrige biennale i 2017 var hele Henningsvær omgjort  
til visningsarena for biennaleutstillingen «I Taste The Future».  
Noe helt nytt for LIAF i år er at kunstfestivalen i større grad vektlegger 
direkte møter mellom kunstnere og publikum. Og disse kunstnermøtene 
har allerede startet.

Årets festivaltematikk kretser rundt tidevannssonen som omgir lofotøyene, 
og alt av liv som leves i det barske grenselandet mellom land og hav. Fire 
gjestekunstnere og kunstnergrupper skal i perioden oktober 2018 til juni 
2019 få mulighet til å utforske tildelte steder i Lofoten. Kunstnernes møter 
med stedet og menneskene der skal kobles opp mot den tematikken de 
fokuserer på i kunsten sin.

Dette forteller Karolin Tampere og Torill Østby Haaland som er med 
i kuratorgruppen for årets LIAF. Begge jobber til daglig ved Nordnorsk 
Kunstnersenter (NNKS) som arrangerer festivalen annen hvert år. I år 
jobber altså kuratorgruppen med å legge til rette for at kunstnere og 
kunstnergrupper allerede nå skal komme i nærkontakt med publikum 
rundt om i små lokalsamfunn fire ulike steder i Lofoten, for å utarbeide 
produksjoner og arrangementer frem mot årets biennale. 

Utforske vindkraft
Digermulen er ei bygd som ligger rett ved Raftsundet øst i Lofoten. 
Her jobbet Amy Franceschini og Lode Vranken fra kunstnergruppen 
Futurefarmers i oktober og november 2018 sammen med den lokale skolens 
fjorten elever og en meget engasjert rektor. I tre uker utforsket de blant 
annet vindkraft som alternativ energikilde.

San Francisco baserte Futurefarmers ble grunnlagt av Amy Franceschini 
i 1995 og omtales som en internasjonal konstellasjon av kunstnere, 

aktivister, forskere, gårdbrukere og arkitekter som er opptatt av våre 
sosiale rom, og som søker etter nye løsninger på samtidens politiske og 
miljømessige utfordringer. Blant annet står Futurefarmers bak kunst- og 
byutviklingsprosjektet Flatbread Society i Bjørvika i Oslo. Der åker med 
urkorn, parsellhager med grønnsaksdyrking, og et bakehus åpent for 
publikum er anlagt midt i byen. 

I møte med rektor Gunnar Aarstein i Digermulen fikk Amy Franceschini 
og Lode Vranken ideen om å utvikle, bygge og drifte en bærbar vindmølle 
som skal ha stor nok kapasitet til å drive et mobilt trykkeri. Aarstein fortalte 
i møte med Franceschini og Vranken om at huset han bor i var det første 
i området som fikk elektrisitet, nettopp fra en vindmølle. Aarsteins far 
bestilte på 1940-tallet en vindmølle fra USA, og denne produserte nok strøm 
til å kunne installere elektrisk belysning i huset. Dagens vindmølle  
har fått navnet «Gutenberg-ryggsekken»

– Selv om dette er et konkret prosjekt som skal realiseres så er det  
ikke avgjort om dette blir en del av LIAF-utstillingene i september. Kanskje 
blir selve prosessen og aktivitetene til Futurefarmers det eneste resultatet  
som blir igjen av gruppens opphold på stedet, forklarer Tampere  
og Østby Haaland.

Residenskunstner i Valberg
Trygve Luktvasslimo jobber i et surrealistisk skjæringspunkt mellom 
det filmatiske og det teatralske, og har siden 2016 bodd på Valberg på 
Vestvågøy. Han er dermed residenskunstner i sitt eget lokalmiljø og 
med sitt eget hjem som base. I november 2018 ble det arrangert en 
kunstnersamtale med Luktvasslimo i Valbergstua. Lokalbefolkningen fikk 
se noen av kunstnerens tidligere arbeider og ble presentert skisser til en 
film han skal jobbe med som residenskunster denne vinteren. Luktvasslimo 
forteller at han vil åpne opp og vise sin kunstneriske prosess mer enn han 
skal drive med research i lokalsamfunnet. Han kunne avsløre at han i sin 

✎ Øystein Voll  ▶  kunsthistoriker, formidler og frilans skribent
 Nordnorsk Kunstnersenter  ◆◆  Hans Kipfer/Lukt Studios  ◆◆  Futurefarmers 

Karolin Tampere. 
Foto: Nordnorsk 
Kunstnersenter

Torill Østby Haaland.
Foto: Nordnorsk 
Kunstnersenter

Fra Futurefarmer sitt vindmølleprosjekt i Digermulen.
Foto: Futurefarmers

Undervannsbilde fra filmen til Trygve Luktvasslimo. 
© Trygve Lukvasslimo 
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nye film har planer om å kjøre det gigantiske cruiseskipet «The World» på 
grunn i fjæresteinene ved Valberg. Hvilke følger dette får i menneskelig, 
økonomisk og miljømessig skala, og hvilke refleksjoner dette bringer med 
seg, får vi vite i september. Da skal filmen være klar til visning i Svolvær 
under kunstfestivalen. Luktvasslimo starter filmingen i mars.

Et akustisk lerret
I perioden mars–juni skal Signe Lidén være gjestekunstner med tilhold på 
Ramberg på Flakstadøy. Hun er basert i Bergen og Amsterdam, og jobber 
med lydkunst, skulptur, video og performance. Lidén er opptatt av et steds 
historier og gjenklangen de skaper i form av minner og fortellinger.  
På Ramberg skal kunstneren lage en stedspesifikk lydinstallasjon i fjæra 
på Ramberg. Lidéns idé er å spenne opp et stort lerret i fjæra. Lerretet 
blir som en sensorisk membran med elektronikk som fanger opp lyd fra 
omgivelsene, både innenfor menneskelig hørselsregister, og intra- og 
ultralyd. Samtidig vil lerretet kunne spille av lyd, som en stor, tekstil 
høyttaler. Kunstneren ønsker å studere et utsnitt av tidevannssonen – 
havets gjentagende tidsrytme mellom flo og fjære – inspirert av den senere 
tids forskning på bioakustikk.

Signe Lidéns lydinstallasjon står klar i april og vil være tilgjengelig  
for utforsking. Det vil bli annonsert kunstnersamtale og interaksjon  
med kunstner og verk.

Migrasjon av råvarer
Ute i Vestfjorden sør for Svolvær ligger øya Skrova. Hit kommer 
kunstnerduen João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira. De er basert 
i Lisboa i Portugal, og har i en årrekke jobbet som duo med skulptur, film, 
foto og performance. De arbeider med tematikk rundt queer identitet, 
migrasjon og global kapitalisme. Som gjestekunstnere i Skrova fortelles det 
at de også vil være opptatt av fisk. Linken mellom lofottorsk og portugisisk 

bacalhau blir tydelig når vi vet at det portugisiske ordet betyr torsk, og 
hvor viktig norsk torsk er for det portugisiske kjøkkenet. Kunstnerne vil 
sette fokus på norsk-portugisiske forbindelser, og peke på at portugisisk 
arbeidskraft er viktig i norsk fiskeindustri i dag, blant annet i Lofoten  
og på Senja. 

Dette skal tydeliggjøres i møte med Vale og Ferreiras interesse 
for migrasjonstematikk. Migrasjon av råvarer og arbeidskraft har 
lange tradisjoner i fiskeriene langs norskekysten. I videre forstand har 
hele verdensøkonomien, på godt og vondt, alltid vært avhengig av en 
menneskelig migrasjon. 

Duoen vil være i Skrova i perioden mars–mai. Hvilke resultater 
oppholdet vil føre til utover det lokale prosjektet og kunstnernes møter  
med sted og mennesker vil bli klart etterhvert som prosessen beveger  
seg mot sommer.

Kunstnerprosessene
LIAFs intensjon med kunstnernes prosjekter på Skrova, Digermulen, 
Ramberg og Valberg er at kunstnere og lokalbefolkning skal kunne møtes. 
Det arrangeres derfor både kunstnermøter og andre aktiviteter som er åpne 
for publikum, og som dermed bidrar til interaksjon med gjestekunstnerne 
på ulike måter. 

– Målet er å åpne opp kunstnerprosessene og gjøre de til en del av 
det offisielle programmet under LIAF. Kontakten med lokalbefolkningen 
og research på stedet vil være viktig for hvilken fortelling kunstnerne vil 
formidle om og fra de ulike stedene. Alle gjestekunstnere skal sannsynligvis 
på et eller annet vis representeres på utstillingene i Svolvær. Dette kan 
komme som «spor» eller «bidrag», avslutter Tampere og Østby Haaland.

Følg med på liaf.no for løpende informasjon om kunstnere og arrangementer.

 ◆ Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) 
arrangeres hvert andre år i Svolvær  
og omegn.

 ◆ LIAF 2019 skjer 30. august–29. september  
i Svolvær.

 ◆ Kuratorgruppen for LIAF 2019 består av  
Hilde Methi (NO), Neal Cahoon (UK/IE),  
Karolin Tampere (NO) og Torill Østby  
Haaland (NO).

 ◆ Følgende kunstnere deltar: Susanne 
Christensen, Futurefarmers (Amy 
Franceschini and Lode Vranken), Signé 
Liden, Trygve Luktvasslimo, Tricia Middleton, 
Kateřina Šedá, João Pedro Vale & Nuno 
Alexandre Ferreira. Flere kunstnere  
vil bli annonsert.

Trygve Luktvasslimo

og organist Gunnar Idenstam  

i Skeppskyrkan i Stockholm  

under arbeidet med å lage filmmusikk 

til Luktvasslimo sitt nye filmarbeid til LIAF.  

Idenstam fra Kiruna er spesialist på orgelimprovisasjoner.
Foto: Hans Kipfer/Lukt Studios
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KUNSTKRITIKK
DEN 73. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING
BODØ KUNSTFORENING, 26. JANUAR–24. FEBRUAR 2019

Et sted mellom liv og død, 
vemod og glede
Du blir kanskje ikke slått i bakken, men det er allikevel et bredt 
stemningsmessig spenn i årets versjon av Den Nordnorske 
Kunstutstilling. Det store innslaget av skulpturelle kunstverk gjør 
dessuten både gleden og alvoret til en svært sanselig opplevelse. 

Den som har reist gjennom landsdelens festivaler, utstillinger og andre 
kunstneriske møteplasser de siste par årene, kan ikke ha unngått å legge 
merke til at de store globale utfordringene har skapt et særlig engasjement 
i kunstfeltet. 

Klimakrisen er kanskje det viktigste stikkordet, og det gjelder selvsagt 
ikke bare i nord. Frykten for klodens framtid gjennomsyrer samtalene 
overalt, men i nord har relasjonen menneske–natur, det opprinnelige 
og det moderne vært særlig synlig som et grunnlag for en vemodig-
aggressiv refleksjon. Lofotens store samtidskunstfestival LIAF hadde i 2017 
framtidsdystopi som en slags rød tråd, Hålogaland Teater har hatt klima og 
migrasjon som viktige søyler i sin programmering, og mye av den samiske 
kunsten har vist et fortvilet sinne over storsamfunnets ekspansjonsbehov. 
En ekspansjon som visualiseres som en grell kontrast til nettopp natur, 
tradisjonell reindrift og sårbarheten i landskapet.

Sånn sett er den 73. utgaven av Den Nordnorske Kunstutstilling noe helt 
annet. Den kretser i sterkere grad rundt det personlige, den tøyser litt med 
ting, den kommenterer i mindre grad politiske problemstillinger,  

er mer sanselig enn intellektuell, og aller mest preget av store variasjoner  
i både materialer og uttrykk – og med mye tekstil.

Varm, myk glede
For å ta det formelle først. Av totalt 130 søkere, ble 20 kunstnere antatt med 
tilsammen 23 kunstverk. Nesten halvparten av dem som er representert 
her, er debutanter. Med unntak av Ronja Sofie Helgesens serie med 
ørsmå fotografier påført akryl og silikon, er det ingen malerier. Det er 
flere verk som har skulpturelle trekk. Mange av dem vakre, noen av dem 
fulle av smerte og noen av dem varme og innbydende – både bokstavelig 
og i uttrykk. Juryen har gitt sin pris til et av de varmeste kunstverkene, 
nemlig debutanten Regina Pedersen sin boksesekk i strikket ull med den 
inviterende tittelen Hug Me. Klemme er det også meningen at publikum 
skal gjøre. Sekken er i naturlig størrelse der den henger fra taket, og 
den som prøver å bokse, framfor å omfavne, vil bli overrasket over hvor 
motstandsløst og vennlig neven tas imot av en figur som ellers assosieres 
med brutalitet. 

Juryen har lagt vekt på nettopp det emosjonelle tilbudet i kunstverket, 
også fordi det byr på både duft, taktil opplevelse og visuell glede, og de 
setter dette tilbudet i sammenheng med «…en verden fylt av sosial og 
politisk usikkerhet.» Koselig, med andre ord, og en fin inngang til kunstens 
verden for de aller minste.

✎    Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker

Juryens pris gikk til verket Hug Me av debutanten 

Regina Pedersen fra Steigen. Pedersen jobber med 

tekstil og strikking, og juryen lot seg begeistre av 

den sanselige opplevelsen verket byr på.

Det er et dypt alvor i debutanten Kenn-Ole Moens 

skulptur av fauskemarmor med tittelen In memory 

of Francesca from Scotland and David from England.

Marianne Moe deltar for tredje gang på Nordnorsken.  

Hennes veggtavler i filt gir assosiasjoner til landskap, 

fjellformasjoner og hav, men med filtens myke varme  

som en effektiv og vennlig kontrast.
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Humor, etterfulgt av stort alvor
Den litt lune, humørfylte tonen er også tilstede i Phillip Spillmanns verk 
Bordbein. Spillmann bor i Kautokeino, er utdannet gullsmed, og var med på 
Nordnorsken i fjor med små skulpturer av reinhorn og patronhylser. I år 
er deltar han med et lite teakbord, ikke større enn en krakk, der det fjerde 
bordbeinet er avkuttet. I stedet ligger det en liten trefigur, formet som et 
hundebein oppå bordet der beinet mangler. Til å smile over, men kanskje 
ikke en kunstopplevelse som blir sittende i minnet særlig lenge.
Da er det mer å både smile og gruble over i broderiarbeidet til Lill-Anita 
Svendsen fra Vestvågøy: Hodet tel han Hans kain innehold spor av nøtter, melk 
og plastikk. Bare tittelen er en satirisk kommentar til så vel forurensning 
som de stadig omseggripende diettene folk går på. Men selve bildet viser en 
presteaktig karakter med et fiskehode både på kroppen og hengt opp foran seg. 

Selv ble jeg kanskje mest grepet av en nøktern, men allikevel svært 
uttrykksfull og abstrakt marmorskulptur laget av debutanten Kenn-Ole 
Moen, bosatt i Mosjøen. Kunstverket er et minnearbeid over to navngitte 
personer, og det er de nesten anatomiske referansene i skulpturen som gjør 
den så virkningsfull. Er det et bein her? Noe skjellettaktig? Tegningene som 
danner seg naturlig i den grønn-hvite, glatte fauske-marmoren gir også 
en sterk opplevelse av noe kroppslig. Noe som har vært og som ikke er der 
lenger. Noe fylt med spenn og liv, men som ikke er levende mer. Så forsiktig, 
så stille, og allikevel så sterkt og slående kan det altså gjøres.

Savner de største kunstnerne
Det er flere kunstverk som både griper og virker, som innbyr til langvarig 
refleksjon eller ren estetisk glede. Marianne Moes landskapslignende 
veggtavler i filt, for eksempel, eller Eva Bertelsens fotoserie om blomstenes 
vei fra farge til forråtnelse. Men det er også en del som ikke setter 
nevneverdige spor. Det er kanskje slik det må bli når en kunstutstilling har 
mer til hensikt å vise spennet av kunstnere i en landsdel framfor selv å lete 
fram de aller beste og de aller viktigste. 

Nordnorskens innhold er basert på en juryering av innsendte arbeider, 
ikke kuratering i vanlig forstand. Og da blir den også først og fremst en 
demokratisk katalog der juryen velger fra den delen av kunstscenen som 
har lyst til være med på Nordnorsken. Det har mange kvaliteter i seg 
selv, de mindre kjente kunstnerne kan eksempelvis få en god start på sin 
karriere. Men det er allikevel påfallende at de aller største, de kunstnerne 
som vekker mest oppmerksomhet der ute og som er i størst internasjonal 
vekst, herunder flere samiske kunstnere, ikke er representert. Gidder de rett 
og slett ikke å bry seg om Nordnorsken?

Lill-Anita Svendsen fra Vestvågøy deltar for 

andre gang, og nå med det underfundige og lett 

humoristiske bildet: Hodet tel han Hans kain innehold 

spor av nøtter, melk og plastikk.

Vanitas er navnet på Eva Bertelsens vakre og fascinerende 

fotoarbeid. Det viser blomstenes vei fra farge til forråtnelse. 

Bertelsen deltar for andre gang.

Phillip Spillmann bor og arbeider 

i Kautokeino og har deltatt flere 

ganger før. Hans verk bærer 

tittelen Bordbein. En humørfylt  

og lett absurd skulptur i tre.
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ARTIKKEL

Frustrasjon i feltet
Enkelte er skuffet fordi de ikke får vise Nordnorsken,  
andre mener utstillingen har blitt irrelevant. 

– Svolvær kunstforening har vist Nordnorsken i alle år så langt tilbake som 
jeg kan huske. I mitt hode hadde vi en avtale om at den også skulle  
komme i år. 

Styreleder Elin Kristin Hansen understreker at hun ikke sutrer, men 
poengterer like fullt at hun ble svært overrasket da hun plutselig skjønte  
at Svolvær var tatt ut av turnélista for 2019. 

– Jeg hadde også sendt epost der jeg ba om å få den som første 
visningssted etter Bodø, og det var først da jeg purret på svaret, jeg fikk 
beskjed om at det ikke ble noe besøk. Vi satt dermed med et hull i vår 
utstillingsplan som vi ikke var forberedt på, sier Hansen, som mener 
kommunikasjonen har vært for dårlig. 

– Vi ønsker forutsigbarhet. Folk spør jo: Når kommer Nordnorsken?  
Og så kommer den altså ikke til oss i år.

Mosjøen kunstforening ville også gjerne vise fram Nordnorsken,  
det har de gjort de siste årene, men styreleder Nina Wika aksepterer at 
turnélista varierer fra år til år, og håper heller det blir deres tur neste gang.
Det er Bodø kunstforening som arrangerer Den Nordnorske Kunstutstilling, 
populært kalt Nordnorsken. Dette er en landsdelsutstilling for kunstnere 
med tilknytning til de tre nordnorske fylkene, og den har turnert landsdelen 
siden 1948. I fjor ble den tatt ut av Den nordnorske kulturavtalen, og daglig 
leder for Bodø kunstforening Cathrine Therese Persson som er ansvarlig for 
Nordnorsken sa i et intervju med Se Kunst Magasin den gang at dette også 
åpnet for en større fleksibilitet hva turnéring angikk.

Ikke lenger interessant
Men om Elin Kristin Hansen er skuffet og Nina Wika full av håp, er andre 
mindre interessert i hele konseptet. Styreleder for Harstad kunstforening, 
Merete Kamsøy mener utstillingen oppleves som lite interessant for 
publikum, og har ikke behov for å stå på turnélista lenger. 

– Vi hadde kun 62 besøkende til denne utstillingen i 2018. Vi bruker 
penger og ressurser på å vise den fram, og med så laber interesse blir det 
svært kostnadskrevende.

– Vi har eksempelvis bedt om at åpningen av utstillingen kunne gått 
på rundgang. Hvorfor skal den alltid åpne i Bodø? Det følger høytid og stas, 

taler og gjester med en slik åpning, sier Kamsøy, som tror dette ville gitt 
mer oppmerksomhet fra publikum og presse også.

Tromsø kunstforening viste Nordnorsken for første gang på åtte år i 
2017, men har ikke hatt den etter det. Intendant Leif Magne Tangen har den 
heller ikke høyt på ønskelista. 

– Det har skjedd store endringer på den nordnorske kunstscenen, men 
Nordnorsken klarer ikke å speile dette. Den blir litt kjedelig, og jeg opplever 
heller ikke at denne formen for utstillinger er godt egnet til å presentere 
kunstnerskap. 

Tangen trekker fram etableringen av kunstakademiet i Tromsø som en 
av de store endringene, og sier at hans kunstforening vil konsentrere seg 
mer om det som følger i kjølvannet av dette, men også den Tromsøbaserte 
kunstscenen generelt i årene som kommer.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken
Cathrine Therese Persson registrerer at det er et stort spenn i kritikken 
fra de kunstforeningene Se Kunst Magasin har snakket med, og starter 
med å si at hun ikke kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra Svolvær og 
Hansen. Persson understreker at det alltid har vært en viss variasjon hva 
visningssteder angår. 

– Det er også slik at det er vi som kontakter visningsstedene for å tilby 
utstillingen, ikke for å varsle dem som ikke får den. Vi ønsker å variere,  
og å prøve ut nye visningssteder. I år har vi valgt Leknes, men det betyr ikke 
at ikke Svolvær kan få den ved en senere anledning.

At Nordnorsken nærmest har utspilt sin rolle er hun heller ikke enig i. 
– Vi hadde rekordmange søkere som var debutanter i år, og kritikerne 

har også vært svært positive til resultatet.
Men Persson vedgår at det ikke har vært like bra hvert år, og at 

Nordnorsken nok var noe bakpå en periode. 
– Slik er det ikke lenger, og vi mener vi har gjort svært mye for å få  

den populær igjen.
Persson skulle ønske Tromsø også var interessert i å vise Nordnorsken, 

men skjønner samtidig at de har andre ambisjoner og planer enn 
flesteparten av de litt mindre kunstforeningene. 

– Tromsø kunstforening planlegger nok mer som en kunsthall. Kanskje 
er Nordnorsken først og fremst et tilbud for de litt mindre visningsstedene.

✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker

Styreleder i Svolvær 

kunstforening  

Elin Kristin Hansen.
Foto: Privat

Nina Wika styreleder  

i Mosjøen kunstforening. 
Foto: Privat

Cathrine Persson 

daglig leder i Bodø 

kunstforening.  
Foto: Mats Jensaas/
Bodø kunstforening

Intendant ved Tromsø 

kunstforening  

Leif Magne Tangen.
Foto: Juan Pedro 

Fabra Guemberena 
(arkivfoto 2013)
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Kritikerprisen 2019
En kunstutstilling med fri innsendelsesrett og uten noe spesifikt tema vil 
alltid sprike i mange retninger. Det er noe av sjarmen med Nordnorsken: 
det overrumplende, uventede, de lett sære sammenstillingene. På årets 
utstilling er det ikke minst tekstilarbeidene som markerer seg, og det  
er nettopp ett av disse som får årets kritikerpris: Marianne Moe,  
Veggtavler Horva 1-8.

Dette er et svært flott tekstilarbeid, av flere grunner. Det viser en 
intelligent bruk av tekstil anvendt som veggrelieff; det rommer en enkel, 
men likevel raffinert håndverksmessig utførelse og ikke minst eleganse;  
det fanger og leker med lyset, både i alle foldene og i den sparsomme 
bruken av farger; og det skaper assosiasjoner til det nordnorske landskapet. 

Med sin åpenbare tredimensjonalitet, sine fargemessige nyanser og 
sin filt, befinner dette verket seg et sted mellom skulpturen, maleriet og 
tekstilkunsten. I våre dager er klare kategorier og skillelinjer for lengst brutt 
og oppløst; grensene er flytende i mye av den kunsten som skapes nå. 
Marianne Moe føyer seg fint inn i dette komplekse bildet.

Jeg ser abstraherte landskapsformer i disse veggtavlene: Fjord og fjell, 
bølgende vann og klipper. Her blir den hardeste stein til myke former i Moes 
kunst; filten viser seg å være godt egnet til å abstrahere naturinntrykkene. 
Men her er ett element til, nemlig vinden. Det er som om vinden er til stede 
i disse veggtavlene; enten som en mild bris eller som kraftige vindkast som 
rusker i naturformene og alt liv som måtte befinne seg der. I daler og søkk,  
i fjellsider og på øyer – i selve filtens mange folder.

Kanskje er det nettopp dette som betar meg mest. Bevegelsen, det 
dynamiske aspektet ved Moes kunst. Det er en kunstnerisk bragd å få filten, 
som ofte oppfattes som et nokså dødt materiale, til å leve på denne måten. 
Dette er kunst som beveger på mer enn én måte.

Årets kritikerpris ble delt ut 26. januar av Trond Borgen under  
åpningen av Den 73. Nordnorske Kunstutstilling i Bodø kunstforening. 
Borgen har vært kunstkritiker i 40 år og skriver for Stavanger Aftenblad. 
SeKunstMagasin har fått tillatelse til å publisere hans begrunnelse  
for utdelingen.

Marianne Moe, Veggtavler Horva 1–8, 2018, detalj. 

Farget strimlet og formklipt ullfilt limt på finerplate.
Foto: Ida Marie Magnussen (Pryd) 

DEN 73. NORDNORSKE  
KUNSTUTSTILLING
✎ Trond Borgen  ▶  kunstkritiker

NOTISER

Salte tårer
I fjor livestreamet Kaviarfabrikken kunsthall et lysverk av Yoko Ono  
fra Henningsvær fyr i Onochord. I år satte Kaviarfabrikken i gang et nytt 
utendørs kunstprosjekt i Henningsvær. Tre dråpeformede skulpturer 
laget av den tyske kunstneren Michael Sailstorfer er plassert på en holme 
utenfor vestsida av Henningsvær.

De 80 cm høye skulpturene er laget av salt, og tanken er at sjø og 
vind gradvis skal tære bort tårene. Skulpturene er synlig fra veien rett før 
Henningsværbrua slik at man kan følge tårenes utvikling fra land og via 
livestreaming på internett. Streamingen av verket vises som en del av 
Sailstorfers utstilling Tear Show hos Perrotin Gallery i New York.  
Prosessen skal også dokumenteres med foto underveis. Den Berlin 
baserte kunstneren lager ofte kunstverk som gradvis går over i andre 
former i sine omgivelser, slik som saltskulpturene som vil endre form  
og til slutt forsvinne i naturen rundt.

Kunstprosjektet har blitt vurdert av Vågan kommunes estetiske 
utvalg, byggesaksavdelingen, Vågan Havnevesen, fylkesmannen og 
Kystverket. Havforskningsinstituttet rapporterer at «Salt» ikke vil ha noen 
negativ miljøinnvirkning på Vestfjorden, som vil få litt ekstra salt i vinter. 

SALT til Tromsø?
Politikerne i Tromsø overveier å la kunstprosjektet SALT få tilholdssted på 
en kaikant sør for byen i nærheten av Hålogaland Teater. Det temporære 
kunstprosjekt til Erlend Mogård-Larsen består av kunstinstallasjoner i 
form av fiskehjeller, sauna, stupetårn og kafébygg, og har huset en rekke 
kunstprosjekter, konserter og kulturarrangementer – først i Gildeskål  
og nå i Oslo. Om SALT kommer til Tromsø i 2020/21 er for tiden uavklart, 
men om det blir enighet om økonomi og plassering så kan  
det temporære kulturprosjekt få sitt hjem i Tromsø for en periode  
på fem til ti år.

I dronningens KunstStall
Frem til 25. august vises utstillingen «Historier: Tre generasjoner samiske 
kunstnere» på Dronning Sonja KunstStall i Oslo. Utstillingen presenterer 
femti kunstverk av kunstnere fra Norge, Sverige og Finland fra cirka 1970 
til i dag. Blant de tretten kunstnerne som deltar finner vi Outi Pieski,  
Aslaug Juliussen, Aage Gaup, Máret Ánne Sara, Joar Nango,  
Marja Helander, Rose-Marie Huuva og Britta Marakatt-Labba med sitt 
monumentale 24 meter lange tekstilfrise «Historja». Kurator for  
utstillingen er Knut Ljøgodt.

Michael Sailstorfer, Salt, 2019,  

live video streaming  

fra Henningsvær i Gallery 

Perrotin New York.
Foto: KaviarFactory/ 

courtesy Perrotin
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KUNSTKRITIKK
BARENTS SPEKTAKEL 2019 «THE WORLD’S NORTHERNMOST CHINATOWN!»
KIRKENES, 13.–17. FEBRUAR 2019

Hva hvis Kina kommer?
Barents Spektakel har løftet blikket høyere enn de fleste, og skapt rom 
for en diskusjon ingen andre har satt i system på tilsvarende måte.  
Den debatten handler om Kina.

– Russland, sier alle, og Russland har vi snakket om i Nord-Norge i årevis.  
– Kina, sier Barents Spektakel, og plutselig innser vi alle sammen at vi 
kan lite, vet lite og nesten ikke har diskutert hva Kinas engasjement i 
nord egentlig betyr. Men nå er vi i gang, og Pikene på Broen, som hvert 
år arrangerer denne kunstfestivalen i Kirkenes, har klart noe kunsten ikke 
har klart på ganske lenge: De er først ute. Kurator Helle Siljeholm setter 
dagsorden for en bred, nyansert og krevende diskusjon, der kunsten guider 
oss inn i ulike perspektiver, mulige farer, mulige gleder. Jeg er imponert. 

En ny verdensorden
Men la oss starte med konseptet, for det er ikke bare utstillinger, 
performance, samtaler og spesifikke kunstverk dette handler om.  
Hele byen ser annerledes ut. Gateskiltene, som fra før har vært på både 
norsk og russisk, er nå fullstendig overdøvet av store, røde glassbokser med 
kinesiske tegn. Ingen forklaringer. Ingen oversettelser. Bare en selvfølgelig 

og temmelig brautende del av gatebildet. I butikkvinduene henger det 
fargerike papirlykter, og på murpipa til nedlagte Sydvaranger Gruve lyser det 
muntert fra en kinesisk skriftrekke så snart nattemørket faller på. 

Det er effektivt, virkningsfullt, og fornemmelsen av en ny verdensorden 
strømmer på. Her er det ikke Vesten som definerer sentrum. Det er Østen. 
Og denne fornemmelsen blir ikke mindre når byen dessuten er full av 
kinesiske turister. Den som ikke visste bedre kunne kanskje tro de var der 
som en del av en performance, men det er de altså ikke. Asia er den nye, 
store og stadig voksende turistgruppen i hele Nord-Norge, og noen av 
dem er her kanskje også for å vurdere potensialet for forretninger. Kimek 
skipsindustri har faktisk vært på kinesiske eierhender før.

For et par år siden skrev kommentator Oddvar Nygård i Nordlys at Kina 
gjennom tusenår har vært den ledende sivilisasjonen på kloden, og med en 
kombinasjon av kløkt og skruppelløshet har de vunnet terreng og makt. 
Kanskje er vestens hegemoni rett og slett bare en parentes.

Dialog, mat og uro
På det kunstneriske planet gir festivalen ulike opplevelser og ulike 
innganger. Mye er direkte knyttet til Kina, enten gjennom kinesiske 

✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Pikene på broen/Aleksandr Alekseev og Mikhail Slavin

Røde kinesiske skilt på veggene i Kirkenes gater. 
Foto: Pikene på broen/Mikhail Slavin

En kinesisk portal med selvlysende løveøyne setter en tydelig ramme for årets festival. 
Foto: Anki Gerhardsen
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kunstnere, eller verk som tematiserer dette store landet i øst på en  
eller annen måte. Andre handler mer om konsekvensene av en  
global-lokal virkelighet. 

Hva Kinas komme og potensielle dominans angår er grunntonen 
spørrende, åpen, nysgjerrig og kanskje mindre kritisk enn man kunne 
ventet seg. The Stitch Project av Hilde Hauan Johnsen, Kiyoshi Yamamoto 
og Marie Skeie oppfordrer til dialog og samtale, ved å brodere sammen på 
en stor duk, mens Håkon Lindbäck fra kunstnerensemblet Verdensteatret 
oppfordrer til prat over en bolle med autentisk kinesisk mat som han hver 
dag serverer fra matboden sin kinakål.no. Og bare framtoningen – en høy, 
hvit norsk mann som snakker flytende kinesisk og lager original kinamat  
gir rom for et vell av framtidsrefleksjoner.

Li Wangs middagsperformance Exotic Dreams and Poetic 
Misunderstandings er imidlertid en mer kompleks matopplevelse.  
Et strykeensemble spiller når vi ankommer. Vi får et glass vin i hånden mens 
en ung mann med roser i håret og en klesdrakt som gir assosiasjoner til et 
romersk etegilde, heller rødvin i en fontene som ved nærmere undersøkelse 
viser seg å være prikk likt et menneskehjerte. Bordet er overveldende og 
svært lekkert dandert med blomster, fjær, mengder med mat på klassisk, 
kinesisk porselen. Men noe lummert tyter fram. For porselenet er ikke så 
lekkert som det ved første øyekast ser ut til å være. Mellom blomstene, 
skålene med kongekrabbe og piroger, ligger det flere stykker kjøtt med 
hvit, tatovert hud. Det ser naturtro ut, men er altså laget av porselen, og 
ubehaget melder seg straks. Det forsterkes ytterligere i det jeg oppdager at 
den dekorative bollen i hvitt, blått og gull, ikke er en bolle, men en kopi av  
et voksent menneskets bekkenparti. 

Maten smaker fantastisk, men etterhvert som fatene tømmes kommer 
mer og mer av det kroppslige og det morbide fram. Jeg forlater seansen 
med en underlig fornemmelse av å ha forsynt meg på andres dyrekjøpte 
bekostning. Performancen kan leses som subtil imperiekritikk, men kanskje 
like gjerne som en sammensatt refleksjon over hva global nysgjerrighet, 
handel og kulturutveksling har for slags virkninger og bivirkninger.  
Vi smaker noe nytt, vi lærer hverandre å kjenne, men til hvilken pris?

Død, sult og jernbane
Prisen på utvikling er også til stede i videoverket Polar Shanghai av russiske 
Olga Litlina på Terminal B. En svært interessant film som på elegant vis 
kombinerer faktisk historie med kunstneriske refleksjoner. Den beskriver 

The Stitch Project. 
Foto: Pikene på broen/Mikhail Slavin

Li Wangs middagsperformance Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings 
bød på et underlig univers av overdådighet og morbid uro. 
Foto: Pikene på broen/Aleksandr Alekseev

Les også kritikken til Hilde Sørstrøm på neste side ▶

hvordan jernbanen opp til Murmansk ble bygget ved hjelp av fattige, 
arbeidssøkende kinesere, som med sin store kunnskap om nettopp 
jernbanebygging fikk det hele på plass på rekordtid. Men ikke uten 
omkostninger. Død, sult og lidelse fulgte skinnegangen tett, og da det 
hele var ferdigstilt etablerte kineserne en brakkeby i Murmansk som fikk 
navnet Shanghai. Der bodde de til kommunismen overtok. Kineserne ble 
erklært som fiender av staten og utsatt for vilkårlige henrettelser. Med en 
svært poetisk, sammensatt og vakker kunstnerisk refleksjon innvevd i hele 
fortellingen, er Polar Shanghai en usedvanlig gripende film om mennesket 
og modernitetens omkostninger.

Kritiske perspektiver
Hvis det er slik at Kina blir verdens neste store supermakt og den store 
erobreren av Arktis, er det Máret Anne Sara og Susanne Winterling  
som leverer den mest eksplisitte kritikken.

På gulvet i gamle Malmklang er betongen dekket av klør og skall 
fra kongekrabben. Denne ekspanderende skapningen som på kort 
tid okkuperte havbunnen her nord. I Sensors of Change omkranser 
krabbeskallene ørsmå, sårbare organismer av typen alger, lav, skjell,  
og gir en umiddelbar fornemmelse av at en kinesisk ekspansjon utgjør en 
trussel for det opprinnelige. I tillegg lukter det stramt av skallene, og når 
lydkulissene byr på sekvenser med insektsurr, er det ikke mye tvil igjen. 
Dette er en dyp uro over ekspansjon og businessinteresser, men som i 
den konteksten festivalen har satt nesten grenser til fremmedhat. Jeg tror 
ikke et øyeblikk det er kunstnernes intensjoner, men det er den ekle lukta 
som er utslagsgivende. Krabbene er så mange, de er så dominerende og 
hensynsløse. De kveler alt annet liv, og det stinker av dem. Er det kineserne 
dette verket angriper, eller er det en kolonial tenkning? Jeg er ganske sikker 
på at verket skal leses mot den siste muligheten, men i og med at krabber 
er levende vesener og ikke systemer, er det noe som dirrer.

Uansett er Barents Spektakel 2019 en uhyre interessant festival som 
er aktuell og viktig langt utover kunstfeltets mest svorne medlemmer. Det 
kunne man godt merke de dagene festivalen varte. Hva hvis Kina kommer? 
Spørsmålet var det store tema – ikke bare i debattene som ble arrangert 
hver kveld, men også over halvlitere og kaffekopper rundt omkring i hele 
Kirkenes. Tar resten av Norge opp hansken?
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Det er ingen tvil om at vi trenger spesialstyrker for å hanskes med 
problemene som den menneskeskapte naturen og den industrielle 
utviklingen har ført frem. Hvor kan vi finne disse kreftene? 
Festivalutstilling under Barents Spektakel har samlet noen  
alternative løsninger i en kinesisk by i Kirkenes. 

Stødig plassert i gågata står den kinesiske portalen til Taibola som et 
landemerke for «The Worlds Northernmost Chinatown». Portalen er 
møysommelig utskåret i tre, malt i fargene rødt, gull og sort. Fire løver 
med lysende øyne blinker trolsk i forskjellige farger. Reist på norsk jord og 
laget av russiske kunstnere i kinesisk stil setter skulpturen tydelig fokus på 
de tre nasjonenes sameksistens i Arktis. Under årets Barents Spektakel blir 
portalen en inngang til mange spørsmål angående ansvar og sameksistens  
i Arktis. Hvem skal ta ansvar for naturforvaltningen? Hvem skal rydde  
opp etter hvem?

Et rop om varsku
I Norge har det etterhvert verdenskjente kunstprosjektet Pile o’Sápmi 
til kunstneren Máret Ánne Sara stilt viktige spørsmål knyttet samiske 
rettigheter i den industrielle utviklingen. Pile o’Sápmi oppstod på bakgrunn 
av reindriftssamens Jovsset Ante Saras kamp mot den norske stats krav  
om tvangsslakting av rein. I Kirkenes videreføres kunstprosjektet  
med et nytt bidrag til serien. 

Lydinstallasjonen Ealáskan er et samarbeid med lydkunstneren Elin Mar 
Øyen Vister. Gående gjennom gaten forbi Terminal B høres lyden av en 
reinsdyrflokk i bevegelse fra delvis skjulte høyttalere. Med jevne mellomrom 
stilner lyden før den igjen tar seg opp og danner en flommende lydbølge 
av usynlige reinsdyr som beveger seg gryntende gjennom gaten. Der Máret 
Ánne Sara før har tatt i bruk reinsdyrhoder og skaller som grotesk effekt, er 
det nå lyden av reinsdyrene som skaper nærværet. Og denne gangen er det 
et åndelig nærvær av dyrene som trer frem. Det politiske budskapet er også 

fortsatt tydelig. For som gardinen av reinsdyrskaller som ble utstilt  
på Documenta14, og senere foran Oslo tingrett, gir også Ealáskan  
uttrykk for et rop om varsku. 

Som del av The World’s Northernmost Chinatown blir Pile o’Sápmi 
særlig relevant fordi det her setter fokus på hvordan samisk kultur og 
næring unektelig vil bli berørt av Kinas kraftige inntog i Arktis – som jo 
også er Sápmi. Hvis for eksempel planene om å bygge jernbane mellom 
Kina og Kirkenes blir en realitet vil det kunne få konsekvenser for reinsdyr 
og reindriftsnæringen. Men som lyden av reinsdyrene hinter om, har den 
samiske kulturen en flokk med åndelige hjelpere med seg på veien. 

Konservere eller destruere? 
Máret Ánne Sara er også involvert i samarbeidsprosjekt Sensors of 
Change med Susanne M. Winterling. i 2. etasje i det nedlagte bygget 
Malmklang hører jeg lydopptak av hav og vind, og finner store mengder 
skall fra kongekrabber liggende spredt over hele gulvet. Det voldsomme 
terrenget som brer seg utover rommet sender tankene til spredningen av 
kongekrabbe i Barentshavet. Krabbearten – som opprinnelig stammer fra 
Stillehavet – ble satt ut i Barentshavet av Russiske forskere for omtrent 
femti årene siden. Spredningen har vært enorm og gitt betydelige endringer 
i bunnfaunaen i Barentshavet. Invasjonen av krabber kan dermed leses 
som en kommentar til hvordan økosystemet forvandles som følge av 
menneskelige inngrep. I likhet med Ealáskan frembringer også Sensors of 
Change en følelse av åndelig nærvær hvor krabbene – som reinsdyrene – 
tillegges en egen kraft når de sprer seg utover rommet. 

Mellom krabbeskallene ligger små glassbeholdere med diverse 
biomasse, som beinrester og planter. Det er ikke umiddelbart klart hvilke 
tanker som ligger bak, men det sender tankene til konservering – en annen 
form for menneskeskapt inngrep i naturen. Installasjonen stiller et viktig 
geopolitisk spørsmål angående menneskets rolle i forvaltningen av hav-  
og landomrdåene i Arktis; skal vi konservere eller destruere?

Superplanter 
og kraftdyr i Arktis

Den Kinesiske portalen laget av den russiske  
kunstnergruppen Taibola. 
Foto: Pikene på broen/ 
Aleksandr Alekseev

Susanne M. Winterling og Máret Ánne Sara, Sensors of Change. 
Foto: Pikene på broen/Aleksandr Alekseev

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, skribent og frilans kunstkritiker
 Pikene på broen/Aleksandr Alekseev og Mikhail Slavin
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Positiv drivhuseffekt
Vi trenger ikke å se lenger enn over grensa til Nikel, og byens sorte skoger 
for å få et soleklart eksempel på hvor galt det kan gå om den industrielle 
utviklingen ikke kontrolleres. Hvem har ansvar for å rydde opp etter 
industriell forurensning i Arktis? Irene Rasmussen som i en årrekke har 
arbeidet med plantearters evne til å rense forurenset jord, kommer  
med et forslag. 

I Kirkenes deler hun av sin kunnskap med publikum i installasjonen 
Plants for Plants som er et todelt drivhus i den snøfylte gågata. Drivhuset 
inneholder naturvitenskapelige forskningsrapporter om fytoremediering, 
bilder og tekster, samt noen biologiske funn fra Nikel. Den kinesiske 
tilstedeværelsen i kunstprosjektet markeres med en stor rund asiatisk 
papirlampe som henger i taket og lyser rødt – som om det var en 
advarende varsellampe tiltenkt industriutviklingen i Kina.

Det innerste rommet i Drivhuset er fylt med frodige sennepsplanter 
som strekker seg håpefult oppover og åpner for en positiv framtidsvisjon. 
Sennepsplanten har nærmest magiske krefter når det gjelder å 
rense forrurenset jord, og er allerede mye brukt til nettopp dette. 
Kunnskapsdelingen tar mye plass i arbeidet til Rasmussen. Det kan redusere 
kunsten til forskningsformidling. Men ser jeg forbi formidlingsaspektet, er 
dette et kunstverk som innsiktsfullt balanserer mellom håp og tap,  
og kunst og vitenskap.

Sørnesbygget
Planteriket har rotfeste i flere av kunstverkene i Sørnesbygget, som er det 
nærmeste man kommer et galleri under årets festival. Særlig interessant 
er filmen aliexpressnordgarden av russiske Ilia Dolgov. Med nærbilder av 
spirende planter, arbeidende hender, datamaskiner, frø og diverse annet 
utstyr dokumenteres prosessen med å lage en hage i kunstnerens studio 
i St. Petersburg. Frøene har han sanket i Kirkenes og kjøpt via Aliexpress 
– verdens største nettbutikk for varer produsert i Kina. I filmen kommer 

plantenes liv til uttrykk gjennom bilder av spirende plantevekster som 
vokser og beveger seg hurtig. Med sammensetningen av frø fra Kina  
og frø fra Norge skaper Dolgov en ny verden og forteller på sin  
meditative måte om skaperkraften som ligger i planteriket. 

Peter Fends grafiske installasjon Arctic Action går direkte til verks. 
I veggtekster og gulvillustrasjoner oppfordrer han oss til å sanke tang. 
Hans appell er at vi bør erstatte olje- og gassproduksjon med å produser 
biologisk drivstoff av tang. På gulvet ligger illustrerte kartområder over 
Arktis hvor det er mulig å sanke tang. Tanken om tang som det nye 
superdrivstoffet passer godt inn i utstillingen, men kunstprosjektet til  
Fend skiller seg estetisk ut som enkelt, og lite spennende blant de  
andre bidragene i årets utstilling. 

Sjøtangens mange bruksområder kommer derimot bedre til uttrykk 
i festivalbaren Tang, et sosialt kunstprosjekt av Kåre Grundvåg og Trond 
Ansten. Som Devils Apron har de i flere år drevet med ølbrygging på 
tang. Dette ølet får publikum smake på i en hemmelig bar, gjemt bak den 
offisielle baren. Den intime, tangtapetserte baren er betjent av diverse 
lokale kjendiser og når jeg stikker innom er det en av byens prester som 
gledelig serverer meg tang-øl. Her kan man også ta et bad i fiskekarene 
som kunstnerne har gjort om til et spa med sjøvann, alger og tang.  
En morsom gimmik, men arbeidet til Devils Apron er også en invitasjon til  
å utforske våre egne fysiske naturomgivelser. Til å lære oss å kjenne det 
vi har rundt oss på nye måter. Til å stille nye spørsmål og til se hvilke 
fantastiske krefter som skjuler seg i naturen. Slik føyer kunstprosjektet seg 
godt inn i årets festivalkunst der Barents Spektakel klarer å sette nytt lys  
på klimakrisen, som allerede har blitt diskutert utallige ganger både  
i kunsten og samfunnsdebatten.

Tang-bad i baren Tang til Devils Apron.
Foto: Pikene på broen/Aleksandr Alekseev

Tang bar.
Foto: Mikhail Slavin

Irene Rasmussen, Plants for Plants. 
Foto: Pikene på broen/Mikhail Slavin 
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Et lys i mørketida
Mørketida er et årlig tilbakevendende fenomen i Nord-Norge. Tiden på 
vinteren hvor sola ikke kommer over horisonten kan være utfordrende, 
men den er også vakker. Den gir naturen et preg av ro. De fargene som 
er til stede blir forsterket, og vi som bor her nord vet at mørketida har 
begrenset varighet. 

Mørketida er et naturfenomen, men kan også i konkret og overført 
betydning beskrive en tid der politiske ideologier rundt om i verden i dag 
er i ferd med å trekke et mørke over menneskeheten igjen; i form av 
utestenging, sortering og økende sosial og økonomisk ulikhet. Midt oppe i 
dette opprettholder utstillingen «Mørketid» en optimistisk tro på at kunsten 
fortsatt kan bidra til å endre verden i positiv retning.

Utstillingen er kuratert av Kjetil Berge i anledning 10-årsjubileet til 
Kunstkvarteret ved Leknes i Lofoten1, og samler et utvalg kunstverk av  
17 kunstnere. De som deltar er kunstnere ved kollektivet, og kunstnere som 
har vært på gjesteopphold ved Kunstkvarteret AiR siden oppstarten i 2008.

Fryseriet
Det å gå inn i Fryseriet, galleriet i Meieriet kultursenter, føles behagelig og 
gjenkjennelig. Det avlange rommet kombinert med stor takhøyde skaper et 
nærmest sakralt preg, og gir stor plass til de 24 kunstverkene. Samtidig er 
det intimt nok til at de kan spille på hverandre på kryss og tvers av galleriet. 
Kurator knytter sammen kunst fra norsk og internasjonal kunstscene. Flere 
av kunstnerne har ikke annen tilknytning til Lofoten enn at de har vært 
residenskunstnere ved Kunstkvarteret, men like fullt har de en sterk stemme 
inn i mørketidstematikken. 

Torso og selvportrett
For min del er det spesielt to kunstverk som taler sterkest om mørketiden 
i symbolsk form; Tine Surel Langes Kroppspress (2017/2019) og Victor 

Mutelekeshas The Phantom of Self (2017). Tine Surel Lange er komponist og 
kunstner med base ved Kunstkvarteret. Hun jobber mye med audiovisuelle 
verk. I Kroppspress har hun samarbeidet med den Lofotbaserte danseren og 
koreografen Thomas Voll og den Stockholmsbaserte bodypainteren Vilija 
Vitkuté. Videoen som projiseres i loop på galleriveggen viser en kropp som 
i starten ser ut til å kjempe mot seg selv og sin indre mørketid. Kroppen 
vrir seg som i pine. Den er også delvis abstrahert med at huden i første del 
av filmen stadig forsøkes dekket av mel. I enkelte glimt framstår kroppen 
som torso av en gresk skulptur fra antikken. Da er det som stein som går 
i oppløsning, forvitrer og drysser som støv til bakken. Kroppen tvinges 
etterhvert inn i en form for tvangstrøye av plast, blir hjelpeløs og ser ut til å 
måtte overgi seg, før den snart befrir seg igjen. Verket berører menneskets 
redsel for eget, påført mørke, underkuelse og tvang. Samtidig som det viser 
muligheter for frigjøring. Lydverket som Surel Lange har komponert ligger 
som et teppe av uro og støyende knitring i rommet. Det hele er nedtonet 
og behersket og Surel Langes lydlandskap gir en forstørret dimensjon til 
flere av de andre verkene i utstillingen. 

Symbiose og overlevelse
Victor Mutelekesha fra Zambia og Oslo viser verket The Phantom of Self  
– et slags spøkelsesportrett av kunstneren selv. Skulpturen fra 2017 er en 
stor ball bestående av brukte klær med en menneskeskikkelse liggende 
over. Klær er kanskje den største identitetsmarkøren i vår verden. Vi blir det 
vi kler oss som. For meg blir dette også en påminner om at jordkloden og 
mennesket er en symbiose. En symbiose som mennesket er mer avhengig 
av enn jordkloden, fordi Jorden sannsynligvis klarer å gjenvinne balansen 
når menneskene er borte. Men for menneskene er tiden knapp, hvis vi skal 
overleve. Vi overforbruker alle ressurser vi har tilgjengelig. Vi har gjort det så 
lenge at det snart ikke er mer å hente. Og det ser ikke ut til at vi klarer  
å snu. I Mutulekeshas verk omfavner mennesket Jorden. Er det for å verne 

Hanne Lydia Opøien Figenschous 
blyanttegning av Hurtigruten,  
Das Boot, 2018.
Foto: Vebjørn Storeide

KUNSTKRITIKK
«MØRKETIDA/DARKNESS TIME»
KUNSTKVARTERET, FRYSERIET MEIERIET KULTURSENTER, 
LEKNES, 9.–17. FEBRUAR 2019
✎ Øystein Voll  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstskribent og kritiker

 Øystein Voll  ◆◆  Vebjørn Storeide

Tine Surel Langes film Kroppspress, 2017/2019.
Foto: Øystein Voll

Victor Mutelekesha, 
The Phantom of Self, 2017.

Foto: Vebjørn Storeide
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og berge den fra undergang? Eller er det for å klamre seg fast og forsøke 
berge livet når en ser at det bærer galt avsted? I mørketidstenkningen  
i denne utstillingen gis det iallfall dystre utsikter.

Turister
Det er også riktig å nevne et utvalg andre kunstnere som hver på sin måte 
bidrar til at Mørketida blir en god utstilling. I gallerirommet henger store 
tegninger av oslobaserte Hanne Lydia Opøien Figenschou tegnet med 
fargeblyanter på sort papir. The Bag (2015) handler om kunstnerens møte 
med øya Lesbos (og flyktningkrisen) i Egeerhavet. Tegningen viser en typisk 
strandbag med kart over øya og gresk flagg. Hun forteller i utstillingsteksten 
om kontrastene mellom den manifesterte flyktningekrisen, øyas lukkede 
lesbiske miljø og den intetanende turist. Das Boot (2018) viser en detaljert 
tegning av Hurtigruteskipet MS Nordkapp til kai i Tromsø. På hvert sitt vis 
forteller begge motivene om turisme. Vi som bor i nord har en tendens til 
å ville dra til Syden for å oppleve sol og varme. Mennesker som bor i sør 
har etterhvert oppdaget mulighetene for å dra nordover for å oppsøke 
kulda og nordlyset, midnattssol og arktisk sommer. Disse turistene benytter 
gjerne Hurtigruteskipene som cruiseskip. Alle former for turisme setter 
spor. Noen gode, noen dårlige. Tegningene Opøien Figenschou viser i 
denne sammenhengen et bilde som maner til bevissthet, enten om det er 
vi som reiser, eller om vi bor i områder med masseturisme. Hva er det vi vil 
oppnå med våre reiser? Hva bidrar vi med dit vi kommer? Hvordan opplever 
lokalbefolkningen turiststrømmen? Og ikke minst, hvilke fotavtrykk setter 
vår utstrakte reisevirksomhet i klimaregnskapene?

Ruter og bølger
Hilde Frantzen kartlegger vanligvis landskap og objekter utendørs ved hjelp 
av rutenett på tekstil. Denne gangen har hun i Måling av Fryseriet (2019) 
beveget seg i en teknologisert retning, og projisere et lysende sort-hvitt 

rutenett på galleriets gulv som fanger opp golvets struktur og rammer inn 
en del av rommet. Som betrakter føles det naturlig å holde seg utenfor 
lysrammen. Vi er oppdratt til ikke å berøre kunsten, og i dette tilfellet 
utfordres også vårt forhold til gulvet vi går på. Er det samme impuls vi  
får når vi avstår fra å tråkke inn på hverandres eiendom? Eller avstår fra  
å komme for nært noe som vi oppfatter som mørkt og ubehagelig?  
Hvilke grenser pålegger vi oss selv i møte med andre mennesker?

Line Anda Dalmars ni meter lange tegning Dragsug fra 2017 er 
iøynefallende. På grunn av sin størrelse og den utmerkede teknikken dras 
mot og inn i blyanttegningen. Hav og bølger er tiltrekkende. Havets dyp 
skjuler livsviktige ressurser, men det innehar også et stort mørke. Det er 
vakkert og samtidig farlig. Dragsuget fanger oss og kan dra oss under.  
Vi vet at mennesker som strever med sin egen indre mørketid kan la seg 
lokke til å omsvøpes av vannet – og da er det gjerne for godt. Surel Langes 
urovekkende lydbilde i gallerirommet gir næring til Anda Dalmars verk. 
Tegningen er i seg selv et vakkert og imponerende kunstverk, men sammen 
med lyden i rommet blir dragsuget til noe potensielt ødeleggende.

Håp
«Mørketid» er en godt gjennomført utstilling. Kjetil Berge har som kurator 
valgt ulike kunstverk som løfter hverandre, og viser både konkret og på 
metanivå hva mørketida handler om. Utstillingen maner til ettertanke,  
og den innfrir et håp om lys etter mørket.

1. Kunstkvarteret er et kunstnerkollektiv ved Leknes i Vestvågøy kommune. Det har siden 
oppstarten i 2008 tilbudt permanente arbeidsplasser for kunstnere i området. Siden 
2013 tilbys tre måneder lange residensopphold – Artist in Residence/AiR – for norske 
og internasjonale kunstnere i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Vestvågøy 
kommune.

Hilde Frantzens lysprojeksjon på gulvet i front.  
I bakgrunnen Line Anda Dalmars lange blyanttegning Dragsug. 
Foto: Vebjørn Storeide

Foto: Vebjørn Storeide
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NorlandiART
Det startet først med et gigantisk utendørsgalleri i Bodø. Deretter har 
det blitt flere gruppeutstillinger hos Stormen kunst. Kunstprosjektet 
NorlandiART vil løfte frem kunstnerskap fra Nordland. 

NorlandiART begynte i 2016 som et kunst i offentlige rom prosjekt.  
Da inviterte kunstneren Are Andreassen 21 kunstnerkollegaer i Nordland 
fylke til et dugnadsprosjekt for å lage et stort utegalleri i Bodø sentrum. 
Hans visjon var å formidle kunst, og historier fra og om Nordland sett 
gjennom kunstnerøyne. Kunstverkene ble overført til vindusfolier og 
montert på forskjellige vinduer og glassfasader rundt om i Bodø sentrum. 

– De visuelle inngrepene på fasadene i bykjernen er blitt veldig godt 
mottatt. På åpningen av utendørsgalleriet i 2016 deltok mellom 300–400 
personer på byvandringen. Nå bruker byguidene i Bodø dem jevnlig til å 
fortelle om Nordland for besøkende fra inn og utland. I tillegg kan alle som 
oppsøker bildene i NorlandiART i Bodø sentrum skanne en QR-kode med 
mobiltelefonen, og slik få tilgang til all informasjon om kunstprosjektet  
og kunstnerne, forteller kunstner og initiativtaker Are Andreassen.

Kunstnerne som deltar i NorlandiART er Per Adde, Are Andreassen, 
Harald Bodøgaard, Kari Elisabeth Dahlmo, Grethe Irene Einarsen,  
Thor Erdahl, Karl Gustav Gjertsen, Kurt Edvin Blix Hansen, Yngve Henriksen, 
Rune Johansen, Lars Erik Karlsen, Tor Arne Losnedal, Martin Losvik,  
Ina Otzko, Johanne Seines Svendsen, Gunnar Tollefsen, Espen Tversland, 
Kajsa Zetterquist, Hugo Aasjord og Linn Rebekka Åmo. I tillegg til kunstnere  
som ikke er nålevende; Oscar Bodøgaard, Kaare Espolin Johnson  
og Adelsten Normann.

NorlandiART–18
Etter åpningen av utendørsgalleriet i 2016, har kunstprosjektet manifestert 
seg med en årlig gruppeutstilling med de samme kunstnerne, og for andre 
året på rad stilte de ut sammen i Stormen kunst, i november til januar. 

– NorlandiART–18 utstillingen har hatt 2 700 besøkende, noe som 
er rekord, forteller Are Andreassen. I tillegg har det vært stor interesse 
for grafikkverkstedet som ble arrangert for publikum og skoleelever i 
samarbeid med Stormen bibliotek sin pedagogiske avdeling. Mer en 400 
små linosnitt har blitt produsert, opplyser Andreassen entusiastisk.

Hvorfor starte dette prosjektet? 
– Bodø er senter for en langstrakt region med spredt bosetning.  

Mange kunstnere har valgt å bosette seg her i småbyer, bygder, på øyene 
og langt til fjells, og det er lett å tenke at de har isolert seg. Men fra hva da?  
I en moderne og globalisert verden står vi alltid midt i de strømninger  
og trender som rører seg – uansett hvor vi bosetter oss. Du trenger ikke  
bo i Berlin, Paris eller New York for å være en del av det som skjer, 
poengterer Andreassen. 

– Selvsagt påvirkes man av stedet der man oppholder seg. Slik har 
kunstnere bosatt i grisgrendte strøk i Nordland noe ekstra som er unikt. 
Ideen med Norlandia er dermed å synliggjøre disse kunstnerne, fortelle 
historien om hvorfor de gjorde sine valg om å bosette seg i Nordland,  
og til en viss grad hva kunstnerne har betydd for stedet der de bor.

Deres kunstverk plassert dem på fasader og byrom. Slik speiles  
på en måte hele Nordlands moderne kunsthistorie, i sentrum  
av fylkeshovedstaden Bodø. 

Selger kunsten via nett
Hele utstillingen er lagt ut for salg på www.norlandiart.no,  
hvor også alle kunstnerne presenteres. 

– Stormen kunst tillater ikke salgsutstillinger, så nettgalleriet fungerer 
veldig bra som butikk for denne utstillingen. Vi har solgt fem-seks bilder  
i år og litt flere i fjor. 

Vi kan se av statistikken at norlandiart.no er bra besøkt. Utover det,  
så er det krevende å drive nettgalleri. 

– Mange har gitt sin støtte til utstillingene og utendørsgalleriet; 
Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Beiarn kommune, Gildeskål 
kommune, Kulturnæringsstiftelsene Sparebank 1 Nord-Norge, Bodø 
Gårdeierforening, Bur Holding, Lovundfjellet Holding, JB Reklame, 
Galleri Espolin, Adelsteen Normann Stiftelsen. I tillegg skal det nevnes 
at alle kunstnerne som er representert har stilt sine bilder til disposisjon 
vederlagsfritt, fremhever Are Andreassen.

Det blir ny utstilling og ny by 
– NorlandiART–19 blir tredje og siste utstilling. Da skal vi lansere en bok om 
prosjektet før vi tar NorlandiART over i et nytt nivå. Vi planlegger et nytt 
NorlandiART-prosjekt og denne gangen i en helt annen by.

ARTIKKEL
✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst magasin

 Are Andreassen  ◆◆  Martin Losvik  ◆◆  Ina Otzko  ◆◆  Grethe I. Einarsen  ◆◆  Karl Emil Rikardsen

Are Andreassen.
Foto: Karl Emil Rikardsen
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Fra utstillingen NorlandiART-18 i Stormen kunst. 
Foto: Are Andreassen

En avfotografert skulptur av Harald Bodøgaard  
og et bilde fra fotografen Rune Johansen  

i vinduene til utestedet Dama Di.
Foto: Martin Losvik

Grethe Irene Einarsen har fotografert nordnorsk ungdom i sin serie Identitet 
som vises på fasaden av Radisson Blu.
Foto: Grethe I. Einarsen 

Ina Otzko Interiors (2012–2015) i vinduet på Stormen bibliotek.
Foto: Ina Otzko

Ina Otzko, 
Mutatio (Pietà), 2007/2018, 

fotografi i foajeen  
til Stormen bibliotek.
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SKRIV GODT OM KUNST
STORMEN BIBLIOTEK, BODØ
17. JUNI 2019 KL. 09.00–15.00

Se, lytt og snakk
om kunst 
Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) inviterer til Kunstblikk 16. mars  
med kunstnerduoen Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Seminaret 
foregår i litteratursalen på Stormen bibliotek i Bodø og passer for  
alle som er interessert i kunst med eller uten forkunnskaper.

I august 2018 rodde kunstnerparet Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen 
i en liten nordlandsbåt fra Gildeskål til Tromsø. En båt som kunstnerne 
pusset opp sammen med en båtbygger før ferden langs nordlandskysten. 
Roturen har blitt ett av duoens større kunstprosjekter. Ved å bli stilt ut 
i et naust rett utenfor Tromsø kunstforening gikk båten fra å være en 
bruksgjenstand til å bli en representasjon av noe annet og større enn 
båten. Til å bli en slags dokumentarskulptur som prøver å dokumentere 
en kunsthendelse, ifølge Holms egen beskrivelse.

I tre tiår har Holm og Jørgensen laget prosjekter i utradisjonelle 
formater med refleksjoner omkring samfunn, mennesket og natur. 
Kunstnerduoen startet sin kunstneriske praksis sammen tidlig på 
1990-tallet da de møttes på Kunstakademiet i Trondheim. Under 
studietiden startet de det kunstnerdrevne utstillingsstedet Galleri  
med balkong i sitt private hjem der de undersøkte hva kunst er  
og hvordan den oppstår. 

I 2003 ble det stedsspesifikke kunstprosjektet Sørfinnset skole/the 
nord land etablert i Gildeskål i samarbeid med thailandske kunstnerne. 
Prosjektet retter fokus mot økologi, naturbruk, dialog og sosialt 
engasjement. Holm og Jørgensen skaper en kunst som ikke nødvendigvis 
skal selges eller lages for å stille ut, men som oppstår i samarbeid  
med lokalsamfunnet og skaper koblinger mellom kunsten og livet,  
kunsten og samtiden. Les mer om prosjektet deres på bloggen 
sorfinnsetskole.blogspot.com.

På seminaret skal kunstner og kurator Karolin Tampere lede en 
kunstsnakk med Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, kunstner Henrik 
Sørlid skal snakke om hvordan man kan forholde seg til samtidskunstens 
kompleksitet, og kunstkritiker Hilde Sørstrøm vil samtale med Kristoffer 
Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst. Seminaret er gratis 
og åpent for alle med påmelding!

SE KUNST inviterer til skriveseminar med Eirik Audunson Skaar.  
På dette kurset lærer du å stole mer på din egen stemme både når  
du skriver utstillingstekster og prosjektbeskrivelser i søknader. 

Gjennom korte skriveøkter, tekstsjekk og skrivefaglig påfyll blir du kjent 
med enkle og effektive skrivegrep som inviterer leseren inn i teksten din.  
Du lærer å unngå typiske snubletråder og utvikler mer levende  
og spennende tekster.

Kursholder Eirik Audunson Skaar jobber i det daglige som 
billedkunstner. Han har master i metallkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo  
og har i tillegg lang erfaring som journalist i NRK. Han er timelærer 
i skriving på kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. I tillegg holder han 
skrivekurs for Nasjonalmuseet, Kulturhistorisk museum og Norske 
arkitekters landsforbund.

Timeplan:
kl. 09.00–11.30: Hvordan skrive gode og leseverdige utstillingstekster?
kl. 11.30–12.30: Pause
kl. 12.30–15.00: Hvordan skrive enkle og presise prosjektbeskrivelser?

Meld deg på snarest og innen 2. juni via påmeldingsskjema 
på www.sekunst.no

Praktisk info:
 ◆ Seminaret er gratis.
 ◆ Begrenset antall plasser, maks 25.
 ◆ Deltakerne må ha med seg egen laptop.
 ◆ Deltakerne må være tilknyttet SE KUNST  

eller samarbeidspartneres nettverk.

Endringer i den oppsatte timeplanen kan forekomme.

Har du spørsmål? Send oss mail: post@sekunst.no 
eller ring tlf. 75 50 66 20.

Samarbeidspartnere: Nasjonalmuseet og Norske Kunstforeninger.

✎ Se Kunst i Nord-Norge
 Heidi SundbyRino Engdal

Geir Tore Holm 
og Søssa Jørgensen. 

Foto: Heidi Sundby
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Sørsamiske krefter  
bak festspillutstilling
Carola Grahn er kuraterende kunstner for sommerens utstilling i Galleri 
Nord-Norge under Festspillene i Harstad. New York bosatte Carola 
Grahn fra Jokkmokk jobber innenfor et bredt spekter av uttrykk. Hun 
interesserer seg for maktstrukturer og sosiale konstruksjoner, særlig 
i forhold til etnisitet og kjønn. Carola Grahn har også grunnlagt den 
samisk-feministiske plattformen «Sámi Girl Gang» sammen med kunstner 
Silje Figenschou Thoresen. AKSJON er temaet for Festspillene i Nord-
Norge 2019. Festivaldirektør Maria Utsi har store forventninger og synes 
det er spennende å gi denne oppgaven til en utfordrende og tydelig 
kunstnerisk stemme i Sápmi. 

Ny festspilldirektør 
Ragnheiður Skúladóttir blir ny direktør for Festspillene i Nord-Norge 
når Maria Utsi går av etter årets festival. Skúladóttir jobber i dag som 
direktør for den islandske nasjonalballetten og er kunstnerisk leder for 
den internasjonale teaterfestivalen LOKAL i Reykjavik. Den nye direktøren 
begynner på jobb i Harstad i mars, og får dermed en periode med 
overlapping sammen med nåværende direktør. 

Museet på Árran stengt i 2019
På grunn av utbygging- og anleggsarbeid er Árran Lulesamisk senters 
museum i Tysfjord stengt i 2019. Bakgrunnen er at Árran har mottatt en 
større donasjon av kunstverk fra den samiske kunstneren Hans Ragnar 
Mathisen. Til bevaring av denne kunstdonasjonen, samt øvrig kunstverk 
i Árrans eie, bygges et eget kunstmagasin. Dette arbeidet innebærer at 
museet på Árran må holde stengt i hele 2019. 

Veneziabiennalen
Kunstner Ane Graff fra Bodø er eneste norske kunstner som deltar  
i utstillingen på Den nordiske paviljongen under årets Veneziabiennale 
(11.5–24.11). Utstillingen Weather Report: Forecasting Future er kuratert av 
Leevi Haapala og Piia Oksanen ved KIASMA i Helsinki – hvor utstillingen 
også vises i 2020. Sammen med Janne Nabb og Maria Teeri (Nabbteeri) 
(FI) og Ingela Ihrman (SE) er Graff invitert til å spå fremtiden i en tid 
der klimaforandringer og masseutryddelser av arter innskrenker livets 
muligheter på Jorden.

I hovedutstillingen til den 58. internasjonale kunstbiennalen er  
norsk-nigerianske Frida Orupado blant de 79 kunstnere som stiller ut 
under temaet «May You Live In Interesting Times».

NOTISER
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• 24.01 - 05.05 Aase Texmon Rygh: Form of Eternity / 
Agálašvuođa Hápmi

• 24.01 - 24.02 Time for Sculpture #1/ Muoras-árdnan
• 28.02 - 31.03 Time for Sculpture #2
• 06.04 - 05.05 Time for Sculpture #3
• 15.05 - 07.07 Let the River Flow - The Sovereign Will 

and the Making of  a New Worldliness
• 13.07 - 08.09 Sápmi Print
• 14.09 - 03.11 Outi Pieski and  Eeva Kristiina Harlin: 

Ládjogahpir
• 14.09 - 03.11 Textile Perspectives
• 14.11 - 05.01 Tanya Busse and Emilja Škarnulytè: 

New Mineral Collective

Program 
2019
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Artikler
Kalender BYUTVIKLING SOM DEN RØDE TRÅDEN

BODØ BIENNALE 2018 

URBANE DRØMMESPOR

LYDKUNST I BYEN  ◆  SOUNDLINE TROMSØ  

OM Å KNYTTE SAMMEN KUNSTEN OG SAMFUNNET 

KUNSTKRITIKK  ◆  FESTSPILLUTSTILLINGEN 2018

HAVET TETT PÅ LIVET 

min far fisker  ◆  KUNST I BERLEVÅG 

VEIEN MOT EN TANKE 

KUNSTKRITIKK  ◆  AASE TEXMON RYGH «EVIGHETENS FORM»

#03  ◆  september 2018
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VERDENS NORDLIGSTE CHINATOWN

BARENTS SPEKTAKEL 2019 

PÅ TURNÉ MED TO KUNSTSKATTER

UNGDOM OG KRITISKE BLIKK PÅ KUNST OM NORD  

FORLENGELSE AV NATUREN 

KUNSTKRITIKK  ◆  ASLAUG JULIUSSEN «SKJÆRINGSPUNKTER»

NATUR OG MOTKULTUR 

KUNSTKRITIKK  ◆  «SAMARBEID 1993–2018» 

I FRI FLYT 

KUNSTKRITIKK  ◆  «MAKING FORM»

#04  ◆  desember 2018
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