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Se Kunst i Nord-Norge

I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid om kulturfeltet på 
tvers av fylkesgrensene. Enkelte aktører i det nordnorske kulturlivet har 
samarbeidet på tvers av fylkesgrensene siden midten av 1960-tallet og flere 
kom til utover på 1970-tallet. Intensjonen i det nordnorske samarbeidet 
var i tråd med nasjonal kulturpolitikk. Det skulle være vilkår for kunstnere 
å skape kunst i hele landet. Og folk flest skulle få tilgang til profesjonelle 
kunstopplevelser, der de bor. Samarbeid resulterte i at flere kulturaktører 
kom inn på statsbudsjettet og det forpliktet et regionstilskudd ved de 
tre nordlige fylkeskommunene. I 1991 ble samarbeidet politisk forankret 
i en nordnorsk kulturavtale, mellom Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommuner. En unik avtale for å sikre vekst og utvikling av det 
nordnorske kulturlivet. 

SKINN som ble etablert i 1976 med formål om å fremme og organiserer 
kunstformidling i Nord-Norge, ble inkludert i samarbeidsavtalen i 1994. Etter 
40 års virke i landsdelen er vi tatt ut av avtalen. Det samme gjelder den 
tradisjonsrike landsdelsutstillingen Nordnorsken. Det er oppsiktsvekkende!

Det økonomiske ansvar for våre regionstilskudd er overdratt til et fylke, 
Nordland. Det skjer uten at følger for landsdekkende strukturer, som er 
bygd opp over flere tiår er avklart. Det bærer bud om at kulturpolitikken 
forankret gjennom flere tiår under skiftende politisk styring er i ferd 
med å løses opp. Konsekvenser av et svekket nettverk for samarbeid for 
kunstformidlingen i Nord-Norge gir grunn til bekymring. At også Samisk 
senter for samtidskunst i Finnmark og Trastad Samlinger i Troms er tatt ut 
av samarbeidet forsterker uroen. I kulturavtalen påpekes det at det visuelle 
kunstfeltet i nord er avhengig av sterke formidlingsinstitusjoner. Da er 
spørsmålet hvorfor man risikerer å redusere opparbeide strukturer som har 
fungert gjennom flere tiår?

SKINN er grunnlagt på en idé om ressursutnyttelse gjennom samarbeid 
med lang erfaring med utstillingsproduksjon, turné og andre faglige 
områder i regionen. Det omfatter også Nasjonalmuseet for kunst, for 
koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge. 

Det er viktig med regionale aktører som har nærhet til nettverket. 
Det utgjør en forskjell for at aktivitet skapes der folk bor. Et nettverk og 
infrastruktur som smulder vil spre seg som ringer i vann. Konsekvensen av å 
stå utenfor Den nordnorske kulturavtalen vil resultere i begrenset tilgang til 
nasjonale midler og resultatet blir langt mindre aktivitet til folk der de bor.

Det politiske samarbeidet for kulturen i Nord-Norge var helt frem til 2013 
en ren økonomisk samarbeidsavtalen. Det ble i arbeidet med fornyelsen for 
fire år siden innført spesifikke landsdelsoppdrag for de ulike aktørene. En 
felles plan for kunstfeltet ble utarbeidet, Strategi for visuell kunst frem mot 
2020, og lagt til grunn for Den nordnorske kulturavtalen fra og med 2014.

Reforhandling av avtalen gir en klar indikasjon på at Nordland vil 
redusere sitt engasjement i landsdelssamarbeidet. I motsetning ser vi at 
Troms og Finnmark styrker sitt kultursamarbeid. I en sideavtale med de som 
er tatt ut av hovedavtalen. I lys av dette skuer vi ny regiondeling for Nord-
Norge. Den nasjonale regionreformen vil i seg selv påvirke kulturlivet ved 
at flytting av forvaltning av statlige driftstilskudd til institusjoner allerede er 
planlagt flyttet til regionene ved fylkeskommuner. Det berører SKINN, som 
er foreslått flyttet til Nordland fylkeskommune.

Konsekvenser er ytterligere usikkerhet og uforutsigbarhet, i forhold til 
hvordan den bebudede regionale kulturpolitikken vil forvalte midlene, som 
så langt ikke er øremerket. Vi stiller også spørsmål ved hensikten av at dette 
skal skje i forkant av en kommende kulturmelding, som skal ferdigstilles om 
to år. Vi må stå samlet om helhetlig kulturfelt for å få dekket de primære 
kulturoppgavene, da må enten alle stå innenfor eller uten en nordnorsk 
kulturavtale. Et sterkere nordnorsk kultursamarbeid vil nettopp kunne 
utgjøre den store forskjell.

Avtalen er et godt og viktig redskap for å sikre et godt kulturtilbud 
for alle innbyggere i Nord-Norge. Den har gitt en forutsigbarhet som er 
nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur. Det er 
uforståelig at våre fremste kulturpolitikere i landsdelen i sin pressemelding 
21. mai utrykker tilfredshet at de har kommet til enighet om en reforhandlet 
kulturavtale for de neste fire år, på tross av at deres arbeid har resultert  
i et svekket kultursamarbeid og ikke minst at det visuelle kunstfeltet blir  
den største taper.

Bodø, 06. juni 2017 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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HVA SKJER?
JUNI–SEPTEMBER 2017

There is no – Sámi Dáiddamusea 
15.02.–27.08.: Nordnorsk Kunstmuseum

I Craft, I Travel Light
29.04.–08.10.: Nordnorsk Kunstmuseum

PAINTING | OR | NOT
2017–2018: Kaviarfabrikken

Du som Jeg / One As Another
03.06.–20.08.: Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk 
Senter for Samtidskunst

Sommerutstilling 
08.06.–12.08.: Kulturbadet Galleri

Ginnungagap – Laura Emsley
09.06.–13.08.: Nordnorsk Kunstnersenter

On Adaptation – MA avgangsutstilling 
Kunstakademiet i Tromsø
09.06.–25.06.: Tromsø Kunstforening

Havmannutstillingen – Mette Grindstad Fyen  
10.06.–10.08.: Rana Kunstforening

Cries & whispers –  
Amin Alavi og Hilde Skancke Pedersen
12.–27.06.: Alta Kunstforening

Eva Brydøy
16.–25.06.:Harstad Kunstforening

Objet Perdu –  
Jan Freuchen og Lutz-Rainer Müller 
17.06.–20.08.: Tromsø Kunstforening

Vemund Thoe 
18.06.–30.07.: Bodø Kunstforening

Beneath the Salt – salt, fotografi og abstraksjon
24.06.–28.08.: Stormen bibliotek 

Subsistence – Festspillutstillingen 2017
Utstilling i samarbeid mellom Nordnorsk 
Kunstmuseum, Festspillene i Nord-Norge og 
Anchorage Museum. 
24.06.–05.08.: Galleri NordNorge

Sapmi i 100 –  
Sissel M. Bergh og Tomas Colbengtson
08.–15.07.: Galleria Kunstfestival

71. Nordnorske Kunstutstilling
14.–23.07.: Vega Bygdemuseum
04.–13.08: AddeZetterquist Kunstgalleri
01.– 17.09.: Tromsø Kunstforening

Før alt forsvinner – Vegadagene 
Maria Gradin, Rawdna Carita Eira  
og Vibeke Emilie Steinsholm. 
17.–24.07.: Slippenhuset på NES

Eva Bakkslett
04.–20.08.: Bodø Kunstforening

3 X HARR – Karl Erik Harr, Eva Harr og Jan Harr
16.08.–09.09.: Galleri NordNorge

Elisabeth Alsos Strand
20.08.–01.10.: AddeZetterquist Kunstgalleri

Inger Emilie Solheim  
25.08.–15.09.: Alta Kunstforening

Cathrine Ruud og Ingunn Ystad
26.08.–17.09.: Bodø Kunstforening

Mitt Landskap
Vandreutstilling med kunstverk av Gunnar 
Tollefsen, Edvine Larssen og Vemund Thoe  
i regi av Se Kunst i Nord-Norge.
26.08.–07.10.: Alstahaug Kunstforening, 
Kulturbadet

LIAF – Lofoten Internasjonale Kunstfestival
01.09.–01.10.: Henningsvær

Paradis og Piggtråd. Tor Esaissen  
og Krysset på Sørvågen
01.09.–22.10.: Nordnorsk Kunstnersenter

Solen i granskoven – Hanne Grieg Hermansen 
08.09.–01.10.: Kurant Visningsrom 
                
Coast Contemporary
Kunstprogram på Hurtigruten MS Trollfjord 
kuratert av Helga-Marie Nordby og Tanja Sæter.  
www.coastcontemporary.no
20.09.: Henningsvær/Svolvær
23.09.: Trondheim
25.09.: Bergen

Skulpturlandskap Nordland 25 år
05.–27.10.: Stormen bibliotek

Synnøve Persen
07.10.–19.11.: AddeZetterquist Kunstgalleri

UTSTILLINGer

Dylan Miner, Native Kids Ride Bikes,  
i utstillingen Du som Jeg. Detalj.

Jan Freuchen og Lutz-Rainer Müller, 
Objet Perdu. Detalj.

Erik Senje, Affeksjon II, 2015 
på Kaviarfabrikken. 
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KOMPETANSEROGRAM  
«ARENAUTVIKLING FOR VISUELL KUNST I NORDLAND»

Hvordan kan man som utstillingssted for kunst bli mer involvert i 
den fysiske presentasjonen av kunsten? Hvordan bidra til å skape 
en god kunstopplevelse for de besøkende? Hvordan kan man øke 
kompetansenivået og bli mer profesjonaliserte? Det er noe av de 
utfordringene som fem utvalgte kunstarenaer i Nordland har arbeidet 
med i Se Kunst i Nord-Norges pilotprosjekt «Arenautvikling for visuell 
kunst i Nordland».

Pilotprosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune og Sparebank 1 N-N 
kulturnæringsstiftelse og bygger på en kartlegging gjort i et for prosjekt 
av Se Kunst i Nord-Norge. Her kom det frem at flere kunstarenaer i Nord-
Norge står overfor en rekke utfordringer på områder som galleridrift, 
utstillingsproduksjon, kuratorkompetanse, formidlings og publikumsutvikling. 
I løpet av 2016/2017 har representanter fra fem forskjellige kunstforeninger 
og kulturhus møttes jevnlig på flere samlinger. Disse har bestått av fagdager 
og seminarer arrangert av Se Kunst i Nord-Norge for å lære, diskutere og dele 
erfaringer med andre som driver i samme bransje. 

En sentral del av kompetanseprogrammet har også bestått av kurs 
i prosjekt- og prosessledelse i regi av Høgskulen i Volda og Utviklings-
kompetanse AS som er leid inn av Se Kunst i Nord-Norge. Sammen har 
de spesialutviklet et eget konsept for å ta tak i mange av de typiske 
utfordringene visnings stedene møter på kunstfeltet i dag. Igjennom kurset 
jobber pilotarenaene med egne utviklings prosjekter med fokus på drift 
og galleri planer. De utvalgte pilotene er; Bodø Kunstforening, Stormen 
bibliotek/kulturavdelingen I Bodø kommune, Rana kunstforening/ 
Rana museum, Alstadhaug kunstforening/Kulturbadet og Sortland 
kunstforening/Kulturfabrikken.

Profesjonalisering
Kompetanseprogrammet er tilpasset aktører som jobber med kunst på 
forskjellige nivåer, arenaer og målgrupper. Gjennom fire samlinger så langt 
har de ulike kunstarenaene arbeidet teoretisk og praktisk med selvstendige 
prosjekter tilpasset deres egne behov. En sentral del av programmet 
bestod i å gi deltakerne muligheten til å reflektere rundt egne utfordringer, 
diskutere og få veiledning i det å få utviklet nye, eller videreutvikle gamle, 
plandokumenter. Målet var å bidra til en profesjonalisering ved å arbeide 
systematisk med problemstillinger knyttet til dette. Dette ble et viktig punkt 
for flere av deltakerne.

– Vi i Rana kunstforening har følt at vi mangler å bli samkjørt på et 
plandokument hvor det står hva som er viktig for oss. Hvilken rolle skal 
leder, sekretær og kasserer ha i vår kunstforening. Hos oss har det vært litt 
sånn at det har gått på autopilot. Jeg som leder har gjort det jeg tror skal 
gjøres, men det står ikke nedskrevet noe sted, sier Mona Iglum, leder for 
Rana kunstforening.

Også Bodø kunstforening hadde behov for en ny strategi. Gjennom 
kompetanseprogrammet arbeidet en gruppe fra kunstforeninga derfor fram 
en ny plan som skal ligge som et fundament for de neste fire år, tydeliggjøre 
kunstforeningas identitet og slik fungere som styringsdokument. Daglig leder/
intendant ved Bodø Kunstforening, Cathrine Persson forteller at det har gått 
veldig fint og at de allerede er begynt å følge planen. Persson, som selv ikke 
har en bakgrunn fra kunstfeltet, mener Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid med 
Utviklingskompetanse AS har gjort en veldig god jobb i å spisset temaene 
angående utviklingsarbeid med prosess og strategi inn mot kunsten. 

– Det var for meg særlig nyttig med forelesninger om hvordan de 
statlige støttede kunstforeningene Bomullsfabrikken i Arendal og Tromsø 
Kunstforening arbeider, forteller hun. 

Vil styrke infrastrukturen
Det å ha en nedskrevet plan er essensielt for å utvikle en god galleri-
virksomhet. Tone Toften er direktør ved Kulturfabrikken på Sortland og 
mener at deltakelsen i kompetanseprogrammet har synliggjort viktigheten 
med å ha en kunstplan. Det er imidlertid ikke bare Kulturfabrikken som vil 
ha nytte av en slik plan, hevder hun. 

– Jeg ser jo gjennom arbeidet vi har gjort så langt at også Sortland 
kommune ville hatt stor nytte av å ha en plan for visuell kunst. Hun 
understreker at en slik plan vil være viktig for å få økt interesse for visuell 
kunst i Vesterålen. 

En profesjonalisering i driften vil også styrke infrastrukturen og bidra til 
bedre møter mellom kunst og publikum. Toften forteller at Kulturfabrikken 
er opptatte av at kunstnere skal inngå som et moment i deres kunstplan. 
Hun tror at arbeidet de gjør nå vil gagne kunstnerne. 

– Det er jo ikke så populært å snakke om kommersialisering i kunsten. 
Men kunstnere skal jo også ha noe å leve av. Vi ønsker derfor å gjøre 
Kultur fabrikken attraktiv for kunstnere ved å gi dem et sted å stille ut og slik 
bidra til mer salg.

Samarbeid med kunstnere vil også være fokus i det videre programmet 
som skal gjennomføres høsten 2017. Visningsstedene har gjennom del to 

Pilotprosjekt godt 
mottatt i Nordland

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, kritiker og skribent
 Marianne Bjørnmyr  ▶  Se Kunst i Nord-Norge
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av kompetanseprogrammet mulighet til å delta i en kursserie med fokus 
på arrangør- og formidlingskompetanse. Her har de blant annet fått 
kunnskap om å utvikle en bærekraftig infrastruktur gjennom å jobbe med 
lokalt forankret kunstproduksjon og presentasjonsform. I denne delen av 
programmet skal kunstarenaene jobbe med en egenprodusert utstilling 
hvor de selv står for planlegging og gjennomføring fra A til Å, med støtte fra 
kursene som har tema utstillingsplanlegging, budsjettering og finansiering, 
presentasjon og utstillingsplaner, promotering og markedsføring samt 
publikumsutvikling. Det å gi oppdrag til flere kunstnere og skape nye 
kulturarbeidsplasser er nemlig et viktig mål i seg selv.

Relasjonsbygging
Selv om behovene til de forskjellige visningsrommene varierer, har 
profesjonalisering i form av relasjonsbygging vært stående som viktige 
fokusområde for flere av deltakerne.

Kommunikasjon, utviklingsledelse, konflikt og konflikthåndtering er 
sentrale temaer på samlingene som har vært arrangert. Rana Kunstforening 
sliter særlig med kommunikasjon. Mona Iglum forteller at det for dem 
har vært særlig viktig å få utviklet bedre dialog med kunstforeningens 
samarbeidspartnere. Det gjelder både Rana Museum hvor de har sine 
utstillingslokaler, Rana kommune som kunstforeninga får støtte fra,  
og med Helgeland Sparebank som er deres hovedsponsor og Nordland 
Teater. Som eksempel viser hun til samarbeidet med Rana Museum. 

– Vi har et samarbeid med Rana Museum, men vi har ikke så veldig  
god kommunikasjon med dem. Så det å få disse dialogene til å gå lettere  
er viktig for oss, forteller Mona Iglum.

– Rana kunstforening har faste lokaler i andre etasje i på Rana museum 
som vi disponerer slik vi vil. Dette gjør til at våre utstillinger kan være 
åpen i museets åpningstid. De som jobber der er behjelpelig med å drifte 
utstillingene. Lokalene er lyse og fine og de blir også brukt konserter og 
foredrag. Når vi ikke har utstillinger, kan museet bruke lokalene. Vi har 
innarbeid et samarbeid, men det vi jobber mot i prosjektet er å få til en 
bedre dialog, kanskje med faste møter, slik at samarbeidet blir enda bedre, 
utdyper Iglum.

Å tenke samarbeid ønsker også Kulturbadet i Sandnessjøen og 
Alstahaug kunstforening. De deltar begge i prosjektet og har benyttet 

muligheten til å utvikle et gjensidig samarbeid seg i mellom. Kulturbadet  
og kunstforeningen befinner seg i Sandnessjøen og arbeider sammen  
blant annet om programmering av kunstutstillinger på Kulturbadet.  
Odd Arnold Skogheim som er leder ved Kulturbadet forteller at deres 
prosjekt i kompetanseprogrammet har vært å videreutvikle galleriet, 
programprofilen og organiseringen rundt utstillinger. Som et ledd i 
samarbeidet har de engasjert Ina Otzko. Hun er kunstner og styreleder  
for Alstahaug kunstforening og har kuratert utstillingsprogrammet for 2017. 
Sammen har Otzko og Skogheim brukt prosjektperioden til å arbeide fram 
en foreløpig beskrivelse av Kulturbadet galleri. 

– Vi skal skape økt interesse og forståelse for visuell kunst for 
befolkningen i Sandnessjøen gjennom visning og formidling av utstillinger 
av høy kvalitet, sier Skogheim om resultatet.

Samarbeid utover det rent praktiske
Da Galleri Ariblå som driftes av Sortland kunstforening ble etablert som 
et eget utstillingsrom i Kulturfabrikken på Sortland brakte det frem nye 
samarbeidsbehov for Kulturfabrikken. Selv om Ariblå har vært benyttet som 
fast utstillingssted for Sortland Kunstforening siden 2014, før pilotprosjektet 
kom i gang, har samarbeidet mellom kunstforeninga og Kulturfabrikken 
hovedsakelig bestått i å løse praktiske oppgaver.

– Det har ikke vært noen formalitet rundt det. Men vi har jo noen 
unike muligheter til å få til noe som vi kan se i sammenheng med de øvrige 
fasiliteter vi faktisk har tilgang til. Det forteller Tone Toften, direktør ved 
Kulturfabrikken.

I tillegg til Galleri Ariblå ligger nemlig også Kunstnerhuset vegg i 
vegg med Kulturfabrikken. Stedet brukes til verksteder for kunstnere, 
kunstnerhybler og utstillingslokale. Kunstnerhuset eies av kommunen og 
samarbeidet med kulturavdelinga i Sortland Kommune er derfor viktig. På 
kulturfabrikken har også Kulturskolen et eget undervisningsrom hvor de 
tilbyr kunstundervisning for barn og unge. Toften sier at med tanke på disse 
øvrige fasilitetene ved Kulturfabrikken ble behovet for å utvikle en plan som 
ikke er personavhengig tydelig.

– Vi lager en plan og et varig system for dette. En samarbeidsavtale  
slik at folk kan komme og gå inn i de ulike funksjonene. ▶

 ◆ Prosjektets tittel: «Kompetanseprogram – Arenautvikling  
for visuell kunst i Nord-Norge»

 ◆ Arrangert og utviklet av: Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid 
med Høgskulen i Volda og Utviklingskompetanse AS. 
Prosjektleder Marianne Bjørnmyr.

 ◆  Deltakere i pilotprosjektet: Bodø Kunstforening, Stormen 
bibliotek/kulturavdelingen i Bodø kommune, Rana 
kunstforening/Rana museum, Alstadhaug kunstforening/
Kulturbadet, og Sortland kunstforening/Kulturfabrikken.

 ◆ Antall samlinger: Fire.
 ◆ Utdanningstilbud: I tillegg til kursbevis får deltakere også 

muligheten til å avlegge eksamen i emnet «Prosessleiing i 
samfunn og organisasjoner», på master eller bachelornivå 
hos Høgskulen i Volda.
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Toften understreker videre at Sortland Kunstforening og Kultur-
fabrikken har samme mål. De ønsker å øke interessen for visuell kunst i 
befolkningen. Toften mener derfor kompetanseprogrammet har gitt begge 
kulturinstitusjonene en mulighet til å sette seg ned og planlegge utover 
praktiske gjøremål.

– Nå kan vi stake ut veien dit sammen mer formelt, og formulere  
noen mål setninger og definere samarbeidet vårt. Fordi det var det behov 
for, sier hun.

Eksperimentelle løsninger og publikumsutvikling
I Bodø er den største utfordringen til Stormen bibliotek å tiltrekke seg et 
større publikum. Biblioteket er midt i en spennende utviklingsfase hvor de 
eksperimenterer med galleriformen. De har, ifølge Sonja Osnes, rådgiver og 
koordinator ved Stormen, et utstillingsrom i bygget. Men det kan hverken 
kalles et galleri eller et visningsrom. 

– Vi er et litt annerledes sted for å vise kunstutstillinger enn det for 
eksempel Bodø Kunstforening er. De driver en profesjonell bedrift. Vi har  
et rom i et hus, forteller Osnes. 

– Det har vært en forsiktig tilnærming siden vi åpnet offisielt i januar 
2015. Vi har hatt forskjellige kunstutstillinger, alt fra store vandreutstillinger 
til separatutstillinger hvor kunstnere har fått kuratere utstillingene selv.  
Nå er ønsket vårt at dette rommet skal bli enda mer kjent i Bodø. 

Nå deltar Osnes og Stormen bibliotek i prosjektet blant annet for  
å utvikle dette rommet til å bli en mer profesjonelt drevet. Slik at det kan 
brukes enda mer. Utfordringen med å benytte rommet som galleri er at 
det ligger inneklemt i bygget og er ikke lett å få øye på. Spørsmålet Osnes 
stiller seg nå er derfor hvordan de kan synliggjøre rommet på en god måte. 
Til dette formålet har kompetanseprogrammet absolutt vært nyttige. Hun 
mener de nå har en kompetanse og større forståelse for kunstfeltet som  
de ikke hadde tidligere.

Frivilligarbeid
Cathrine Persson trekker også frem den mer fysiske læringsprosessen de 
fikk gjennom å arbeide med praktiske oppgaver. Persson beskriver Bodø 
Kunstforening som et lokale på ca. 400 kvadratmeter. - Det er veldig langt 
og smalt med noen kriker og kroker og et vindusgalleri bestående av et rom 

vendt ut mot gata. Vindusgalleriet benyttes i forbindelse med prosjektet 
Ungkunst hvor unge og nyetablerte kunstnere får stille ut sine arbeider, 
forteller hun. Med både vindusgalleri, black box og et større hovedrom har 
kunstforeninga mulighet til å kjøre opptil tre utstillinger samtidig. Noe som 
selvsagt også krever mye arbeidsinnsats. 

– Bodø Kunstforening skiller seg litt fra andre kunstforeninger som kun 
baserer seg på frivillig arbeid. For selv om Bodø Kunstforening har frivillig 
hjelp så har de også en ansatt. Det fører til at det gjerne er den ansatte gjør 
det meste av arbeidet, sier Persson.

Persson viser til at det er hun, som daglig leder, som gjør det meste i 
kunstforeningen. Alt fra å male vegger til å programmere utstillinger. Derfor 
var det særlig lærerikt at kompetanseprogrammet tok opp utfordringene 
med hvordan man kan rekruttere nye frivillige og ta vare på disse. Gjennom 
gruppearbeid på samlingene hvor de samarbeidet med deltakere på tvers av 
hvor de selv kom fra, fikk de blant annet vite hvordan andre kunstforeninger 
i Nordland arbeidet med nettopp dette.

Positiv effekt
I første omgang er det ulike visningsrom for kunst fra ulike deler av 
Nordland som har fått vridd hodene sine for å øke kompetansenivået 
internt. Men skal vi dømme ut fra den positive responsen fra deltakerne, kan 
prosjektet med fordel videreføres til resten av landet. I min samtale med 
Mona Iglum, Cathrine Persson, Tone Toften, Odd Arnold Skogheim og Sonja 
Osen var det tydelig at samtlige er svært fornøyde med pilotprosjektet. 
Bortsett fra noen få ønsker om mer informasjon i forkant av programmet, 
og mer tid til sosialisering, roser de prosjektet opp i skyene. Særlig var 
kombinasjonen av teoretiske og praktiske verktøy, samt det å få veiledning 
gjennom prosessen trukket frem som spesielt viktig for deltakerne. 

Målet med prosjektet er, som vi har sett her, i stor grad å bidra til en 
langsiktig profesjonalisering på kunstfeltet. Det vil på sikt gi befolkningen 
muligheten til å oppleve nye og varierte kunstopplevelser gjennom 
utstillings- og formidlingsprogram som utfordrer ikke bare gjennom 
selve kunstverkene men også ved å utvide visningsrommet til å være mer 
enn et fysisk rom. Det er med andre ord mye som tyder på at kunstnere, 
visningsrom og kunstpublikummet i Nord-Norge går en spennende og 
nyskapende framtid i møte. 

Kulturbadets galleri fra utstillingen Beneath the Salt 
i samarbeid med Alstahaug Kunstforening.
Foto: Alstahaug Kunstforening
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KVEN CONNECTION 2016–2018

Minoriteten kvener ønsker å finne sin plass i samtiden. I prosjektet 
«Kven Connection» skal det derfor skapes kunst om det kvenske.  
Fem kunstnere fra Norge og fem kunstnere fra Finland er blitt valgt  
ut for å delta. De skal granske det kvenske gjennom ulike temaer  
som språk, grenser og migrasjon. Resultatet blir en utstilling med 
mange kunstutrykk, blant annet fotografi, broderi, video- og lydkunst 
som skal vises i Vadsø høsten 2017 og Rovaniemi våren 2018.

Den kvenske kulturen har vært sterkt knyttet til de kulturtradisjoner og 
uttrykk som folket hadde med seg da de migrerte til Norge fra Finland og 
Nord-Sverige på 1700-1900 tallet. Kvenene var hovedsakelig jordbrukere. 
Noen mener det var de som brakte potetdyrkingen med seg til Finnmark. 
Rømmekolle- og badstukultur er også viktig tradisjon som kommer fra 
kvensk kultur. 

Det kvenske språket er et østersjøfinsk språk som er nært beslektet 
med meänkieli (tornedalsfinsk) i Sverige. Kvensk ble delvis brukt som 
hjelpespråk i skolen fram til skoleloven av 1936, da ble kvensk/finsk forbudt. 
Lenge ble folket undertrykt i staten Norge gjennom assimilering og 
undertrykkelse. Kven ble brukt som et skjellsord. Etnonymet kven er derfor 
problematisk og mange vil blant annet derfor ikke kalle seg kvensk i dag. 

Kvensk språk har delvis fått en oppreisning og ble i 2005 anerkjent som 
minoritetsspråk i Norge. Vi opplever en revitalisering av det kvenske språket 
i ”språkreir” for barnehagebarn, kvensk musikk og til og med i dataspill. Flere 
lærer kvensk på kurs, eller man kan studere det på Universitetet i Tromsø, 
men ennå er framtidsutsiktene for det kvenske språket truende. Det finnes 
mellom 2000–8000 personer som snakker kvensk i dag alt etter hvilke 
kriterier som legges til grunn.

Samarbeid på tvers av grenser
Ut i fra et ønske om å løfte frem disse perspektivene rundt den kvenske 
minoritetskulturen oppstod initiativet med Kven Connection. Et tverrfaglig 
og bilateralt gjestekunstprosjekt gjennom et samarbeid mellom Vadsø 
kunstforening, Art promotion centre Lapland, Varanger museum avd. Vadsø 
museum - Ruija kvenmuseum, LETKE – Performing Arts Centre of Lapland 
og gjesteatelieret i Vadsø ved Finnmark Fylkeskommune. 

Kven Connection gjestekunstprogram startet høsten 2016 og fortsetter 
utover våren og sommeren i 2017, hvor kunstnerne bruker gjesteatelieret i 

Vadsø som base for sin granskning og kunstproduksjon. Gjeste - 
kunstnerne bruker oppholdene sine til å reise, samtale med kvenske 
forskere og fagansatte, samhandle med lokalbefolkningen. De bruker  
også tiden til å lese og å skape kunst. I løpet av oppholdet planlegger 
kunstnerne sammen med kurator Anastasia Patsey (RU) om hvordan 
resultatet av gjesteoppholdet i Vadsø skal bli en samling nye kunstverk  
om og/eller med den nasjonale minoriteten.

Kvenske ord i læstadianske salmer
I november var Meri Nikula fra Finland i atelieret. Som lydkunster er hun er 
interessert i den kvenske tradisjonsmusikken. Under oppholdet lyttet hun til 
læstadianske salmer, for å finne universelle lyder og rytmer. Hennes strategi 
går ut på å «frigjøre» de vakre melodiene fra deres religiøse bagasje, slik at 
flere kan sette pris på melodiene. Hun har også valgt ut typiske kvenske ord 
som sto fram i salmene. Ut ifra materialet har Nikula allerede gjennomført 
en uttrykksfull performance i Vadsø. Hun vil arbeide videre med materialet 
frem mot utstillingen. 

Katariina Angurria, Merja Briñón og Sonja Siltala utgjør en norsk-
finsk kunstnergruppe som er opptatt av den «sterke» kvinneligheten 
og livstradisjonenes spor blant kvener. Nå i mai har de gjennomført en 
identitetsreise i landskapet i Varanger. Iført folkedrakter fra den finske 
Tornedalen, Midt-Finland og Kuopio regionen har kunstnergruppen møtt 
og hatt samtaler med folk de møtte. Fotograf Sonja Siltala har dokumentert 
underveis, og kunstnerne jobber nå med å velge hvordan og hvilke historier 
som skal fortelles til publikum fra reisen gjennom fotografiene. Resultatet 
blir en del av utstillingen Kven Connection. 

Utstillingen åpner i Vadsø kunstforenings lokaler, Store Studio i 
Vadsø 21. oktober–19.november, før den går videre til Arktikum Museum 
i Rovaniemi 19. april–17.mai i 2018. Utstillingen er en del av markeringen 
Finlands selvstendighetsmarkering «Finland 100 år». Vadsø kunstforening 
er med i styringsgruppen til prosjektet «Kven Connection», er vertskap for 
kunstnerne under oppholdet og organisatorisk produsent av utstillingen.

Følg bloggen til kunstnerne
Er du nysgjerrig på hva kunstnerne i Kven Connection gjør i Varanger under 
sine opphold? Alle skriver blogg, og du kan lese deres blogginnlegg her:  
▶  http://kvenconnection.tumblr.com.

Kunst om det  
kvenske i samtiden

✎ Monica Milch Gebhardt  ▶  styreleder  ▶  Vadsø Kunstforening
 Monica Milch Gebhardt  ▶  Varanger museum  ◆◆  Sonja Siltala

Kunstnere og gjesteoppholds  - 
perioder 2016/2017 

 ◆ November 2016  
Georgia Munnik (NO)  
og Meri Nikola (FI). 

 ◆  Mars 2017 
Marsil Andelov Al-Mahamid 
(NO) og Sanna Korteniemi (FI). 

 ◆  Mai 2017 
Maija Liisa Björklund (NO), 
Merja Briñón (FI), Sonja Siltala 
(NO) og Katariina Angurria (FI). 

 ◆  August 2017 
Asle Lauvland Pettersen (NO) 
og Pirjo Nykänen (FI).

Meri Nikula åpner Varangerhusutstillingen på Vadsø 
museum – Ruija kvenmuseum med lydperformance.
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

Sterke kvinner på steiner. Prosessbilde av 
kunstner gruppen. Sonja Siltala, Katariina 
Angurria og Merja Briñón.
Foto: Sonja Siltala
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LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL – «I TASTE THE FUTURE»
HENNINGSVÆR, 1. SEPTEMBER–1. OKTOBER 2017

Det har skjedd mye siden den ambulerende «Landsdelsfestivalen  
for billedkunst og kunsthåndverk» først ble åpnet i Lofoten på 
begynnelsen av 1990-tallet. I dag høster Lofoten International Art 
Festival stor oppmerksomhet langt utenfor landegrensene. I en unik  
og stedsspesifikk kontekst presenterer LIAF et bredt utvalg med 
anerkjente norske og internasjonale kunstnere.

Festivalens innhold og konsept utformes hver gang av nye kuratorer med 
forskjellige bakgrunner, ideer og praksiser. LIAF er heller ikke knyttet til noe 
permanent sted, og har i år forflyttet seg til Henningsvær. Bak roret denne 
gangen finner vi Berlinbaserte Heidi Ballet og danske Milena Høgsberg. 
De er begge veletablerte aktører på den internasjonale kunstscenen, 
og har som kuratorer utmerket seg med flere store og utforskende 
kunstprosjekter. Sammen har de gitt den kommende festivalen en tydelig 
ramme inspirert av science fiction. Under tittelen I Taste the Future vil de  
ta med publikum til Henningsvær anno 2167.

150 år inn i fremtiden
Høgsberg og Ballet sitt opprinnelige utgangspunkt for LIAF 2017  
var et ønske om å spekulere rundt fremtiden til Arktis, Lofoten 
og havområdene. 

– Vi ønsker blant annet å undersøke spørsmål som angår sjørommet 
i forhold til eierskap og tilhørighet til kyst og hav. Havet er jo det som 
knytter oss sammen, men oppleves som mer abstrakt enn våre oppdelte 
lande grenser. Det besitter også en fremtid som åpner for nye muligheter 
og forbindelser – og potensielle konflikter. Hva skjer for eksempel når isen 
smelter i Arktis slik at handelsskip kan seile en nordlig rute til Kina? Kan 
arktiske ressurser som mineraler og gass  på sikt danne grunnlag for en 
geopolitisk krig? 

Imidlertid måtte disse spørsmålene tilsidesettes av Høgsberg og  
Ballet etterhvert som kuratorene begynte å jobbe i Henningsvær og fikk 
mer innsikt i lokalsamfunnet. Det ble åpenbart at Lofoten er et annerledes 
sted å jobbe med, og utfordret kuratorene med sin egenartede kontekst.

– Det er mer enn nok å hente her. Hva betyr Lofoten lokalt? Hva 
betyr denne øygruppen globalt? Ikke minst, hvordan påvirkes stedet av 
alt som skjer i verden? Vi hadde allerede bestemt oss for å bruke science 
fiction som utgangspunkt for å fritt kunne assosiere og diskutere mulige 
fremtidsscenarier under LIAF 2017. Verden har kommet til et punkt hvor 

fremtiden ikke bare ser lys ut. Den diskuteres ofte i apokalyptiske ordelag. 
Det er ikke minst kjent at de nordlige områdene er sårbare. Vi ønsket 
allikevel å snakke positivt om fremtiden, forklarer de to.

Håndgripelighet og performance
Selv om Høgsberg og Ballet snakker om science fiction så er det ikke en 
iscenesatt fremtidsutstilling eller fremtidsby man får møte, men en biennale 
som i år bruker science fiction som metode for å skape et imaginært rom 
hvor man kan spekulere uten å forutsi.

– Science fiction lar oss bruke tenkte scenarier med utgangspunkt 
i det som skjer i verden i dag, og åpner slik for nye former for kunnskap 
og inspirasjon. Vi trenger dette for å tenke nytt og skape fremtiden vår. 
Kunsten oppfordrer til refleksjon og til å lage sammenkoblinger som 
strekker seg langt utover fremtidstenkningen de fleste av oss foretar seg  
– til noe mer nærliggende og konkret, frklarer Milena Høgsberg.

Tittelen I Taste the Future har kuratorene valgt for at de ikke skal spille 
for mye på tenkning og analyse, og heller antyde noe håndgripelig.

– Vi ønsker å spre festivalen ut til publikum og lokalbefolkningen,  
og kommer til å presentere mange performancer, og bevege oss ut  
i bybildet i Henningsvær. 

Blant kunstnerne som deltar finner man libanesiske Youmna Chlala, 
grønlandske Pia Arke, og Ho Tzu Nyen fra Singapore. Kuratorene trekker 
frem den USA-baserte australieren Adam Linder som en av kunstnerne  
som vil være synlig i bybildet. Eglė Budvytytė fra Litauen er en annen  
som vil jobbe utendørs. Begge besøkte Lofoten allerede forrige sommer  
for å forberede bidragene sine.

– Vi ønsker å utspille det som skjer her snarere enn å bare prate 
om det, eller kun å vise det i lukkede rom, forklarer Ballet. Som en del 
av utstillingen har vi laget en rekke arkiver som setter dagsaktuelle 
problemstillinger i relasjon til fiktive historiefortellinger om fremtiden.

Av regionale kunstnere så har LIAF i år med seg Elin Már Øyen Vister 
og Silje Figenschou Thoresen. Vister er aktiv med kunstnerkollektivet- 
og gjestekunstnerordningen Røst på Skomvær, og har i år allerede 
tilbragt en måned i Henningsvær. Her har hun pratet med flest mulig 
i lokalbefolkningen for å samle historier fra og om stedet. Arbeidet 
fletter sammen fortiden med en diskusjon om festivalens imaginære 
fremtidsscenarier. Hvilket sted er dette om 150 år?

En smak av fremtiden

✎ Martin Palmer  ▶  Frilans kunstskribent, kurator og produsent
 Kjell Ove Storvik  ▶  LIAF  ◆◆  Jan Zappner

Kuratorene Heidi Ballet og Milena Høgsberg.
Foto: Jan Zappner

Fredriksenbruket.
Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF
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Gamle fremtidsrettede rom
Innendørs vil LIAF 2017 benytte Nordbrygga, Fredriksenbruket og 
Trevarefabrikken som kunstarenaer. Sistnevnte vil også fungere som 
hovedbygg for festivalen. 

– Vi ønsket å bruke steder med en tydelig og lokalt forankret historie, 
men som allerede har blitt tatt i bruk til andre ting, forteller kuratorene. 
Nordbrygga, som opprinnelig var et trandamperi og fiskemottak, ble i 
2014 kjøpt av Lofoten Opplevelser og settes nå i stand til nye oppgaver. 
Fredriksenbruket er et gammelt fiskebruk, men er nylig kjøpt av et 
privat par som planlegger å ta det i bruk til formål innen kunst og 
kultur. Trevarefabrikken er lagt ned, og skal bli en storstue for konserter, 
utstillinger, servering og overnatting. Det er en ung og optimistisk stemning 
på stedet, og som visningsrom spiller alle tre på festivalens diskusjon om 
fortid, eierskap og mulige fremtider.

Henningsværcharteret
Når det gjelder å engasjere publikum, så vil de to kuratorene først og  
fremst konsentrere seg om kunstnerne og lokalkunnskap. De ønsker 
å engasjere lokale kunnskapsressurser, slik at de kan fortelle det 
internasjonale publikum noe om situasjonen i Lofoten. Lofoten tilbyr  
en spesifikk og annerledes kontekst, så det er mer enn nok å ta av her.

– Det skal holdes foredrag og samtaler med kunstnere, filmvisninger 
og mer under åpningshelgen. Selv kommer vi også til å være aktivt tilstede 
gjennom hele festivalmåneden. LIAF 2017 vil avsluttes med et seminar, 
eller «Think tank», hvor kunstnere og vitenskapsfolk møtes for å diskutere 
festivalens tematikk og fremtid i lys av nyervervet kunnskap. Dette 
prosjektet er et samarbeid med blant annet Kunstakademiet i Trondheim  
og Wienbaserte TBA21, som har et eget program som fokuserer  
på økologiske spørsmål angående havet.

– Målet er at vi skal signere «The Henningsvær Charter» på slutten 
av dette seminaret, som vil definere hvordan vi skal forholde oss til 
spørsmålene vi har diskutert på LIAF 2017 i fremtiden. 

Barnas LIAF
Som tidligere så fokuserer LIAF også på barn og unge med et formidlings-
program som utvikles i samarbeid med kuratorene de inviterte kunstnere 
og Nasjonalmuseet. Formidlingen under årets festival vil ha sterkt fokus  
på performance, og arrangementene vil være spredd gjennom  
hele festivalperioden.

– Vi har besøkt både skoler og barnehager for å informere om 
LIAF 2017, forteller Kristin Risan, som er kunstpedagog ved Nordnorsk 
kunstsenter og ansvarlig for formidlingsprogrammet under LIAF. 

– Alle skoletrinn og barnehager i kommunen blir invitert til festival-
besøk i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Barna skal få se de 
aktuelle utstillingene og performancene, samt delta i egne aktiviteter.  
Elever i videregående skole blir invitert til «kunstsafari», som omfatter både 
LIAF og andre kunsthendelser og gallerier i regionen. Disse får slik mulighet 
til å ta et dypdykk i kunsten – fra maleriets gullalder til årets  
lokale samtidsutstillinger. 

Risan forteller at gjennom Barnas LIAF så samarbeider de med barn og 
voksne i lokalsamfunnet, som også vil lede arrangementene denne dagen. 

– Vi ønsker å engasjere andre fastboende som «LIAF-los». Her vil 
enkeltpersoner, eller grupper oppfordres til å presentere utvalgte kunstverk, 
med utgangspunkt i egen fagbakgrunn eller interesser, forklarer Risan.

Prosjektet «LIAF-los» mener Kristin Risan er et viktig ledd for å øke  
det lokale eierskapet til LIAF. Hun håper det vil bidra til å gjøre formidlings-
språket mer tilgjengelig, og at det treffer nye publikumsgrupper.

 ◆ Kunstfestivalen i Lofoten ble startet med et 
regionalt og nasjonalt fokus 1991. Siden 1999 har  
den hatt en internasjonal profil og endret navn  
til LIAF – Lofoten International Art Festival.

 ◆ LIAF er ikke knyttet til noen permanent plassering  
i Lofoten, og hver festival utformes av kuratorer 
med forskjellig bakgrunn, ideer og praksiser.

 ◆ Siden 2009 har Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) 
og LIAFs kunstneriske råd drevet festivalen.

 ◆ I Taste the Future er den niende internasjonale 
kunstfestivalen som arrangeres i Lofoten siden 1999.

Kristin Risan snakker om verkene til Fabien 
Giraud og Raphaël Siboni under LIAF 2015.

Foto: LIAF

Trevarefabrikken.
Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF

Nordbrygga.
Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF
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«FØR ALT FORSVINNER»,  
VEGADAGENE 2017
17.–24. JULI 2017

LAURA EMSLEY «GINNUNGAGAP»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER,  
09. JUNI–13. AUGUST 2017

Den 1000 år gamle tradisjonen med ærfugelhold, der mennesket 
inngår i et tett samarbeid med en vill fugl er basis for Vegas 
verdensarvstatus. Årets festivalutstilling «Før alt forsvinner»  
under Vegadagene i juli er basert på tre kunstneres nære 
observasjoner og opplevelser med ærfugl.

Våren 2017 besøkte Maria Gradin og Rawdna Carita Eira fuglevokter 
Vibeke Emilie Steinsholm på øya Brattøy i Hysvær. Midt i det storslåtte 
øy-landskapet har de arbeidet med egne kunstneriske arbeider og 
prosesser. Under Vegadagene vil festivalutstillingen Før alt forsvinner gi  
et innblikk i kunstnernes møte med øy-kultur og natur i dag, for å løfte 
fram noen nye fortellinger fra den gamle øya. Utstillingen vil bestå av 
foto, dikt, lydmontasjer og collager. 

Maria Gradin er fotograf og etnolog bosatt i Kabelvåg i Lofoten. 
Hennes arbeidsmetode kan kalles personlig dokumenterende. Hun har 
studert og dokumentert kulturer i det arktiske området hvor samspill 
mellom menneske og natur står sentralt. Rawdna Carita Eira er forfatter 
bosatt i Kautokeino. I sine tekster tar hun utgangspunkt i sin blandede 
identitet som nordboer og same. Eira er mest kjent for sin diktsamling 
Løp svartøre løp: ruohta muzetbeallji ruohta som ble innstilt til Nordisk råds 
litteraturpris i 2011. 

Vibeke Emilie Steinsholm er billedkunstner bosatt i Brønnøysund og 
oppvokst i Vega. Hun jobber i et krysningsfelt mellom kunst, kulturminne 
og pedagogisk arbeid. I denne utstillingen tar hun utgangspunkt i en 
samling lysbilder fra 1960 til 1970 tallet som viser folkeliv i Hysvær rett 
før øysamfunnet ble fraflyttet. Hun viser og skrevne fortellinger og 
refleksjoner rundt øysamfunnet. Utstillingen vises i Randsone Vega  
i Slippenhuset på NES.

Lofotens fjell er ikke kun de ytre stupbratte formene som går rett  
ned i havet. De består også av indre rom i form av grotter. I det mørke 
tomrommet kan uante historier, kunnskap og fabulering oppstå.

Utstillingen Ginnungagap er del av en større serie som kunstner Laura 
Emsley har arbeidet med over flere år. Hvert prosjekt er knyttet til en 
bestemt hule et sted i verden. Til utstillingen hennes hos Nordnorsk 
Kunstnersenter denne sommeren har Emsley tatt for seg en ny hule og 
ett nytt sted.

Kunstneren har besøkt Revsvikhula på yttersiden av øya Moskenes 
i Lofoten – som blant annet har hulemalerier som er mellom 2500 og 
4000 år gamle fra yngre steinalder.

Med utgangspunkt i sin reise til hula, og en mengde spor og sidespor, 
vil Laura Emsley la fakta og fiksjon vikles inn i hverandre for å utforske, 
granske og fabulere rundt Revsvikhula i utstillingen. Her dukker det opp 
blant annet fragmenter fra norrøn mytologi og historien om Per Gynt. 
Så vel som referanser til forskning innen naturvitenskap, arkeologi og 
prehistorie. Selve utstillingen vil ta fysisk form som en stor grottelignende 
kunstinstallasjon. Hvor vi blant annet blir møtt med video og lyd i 
kombinasjon med grafiske trykk og malerier i store formater. 

Laura Emsley (født 1957) er opprinnelig fra Sør-Afrika, og bor  
og arbeider i London. Hun er utdannet ved Slade School of Fine Art  
i London, og har en rekke utstillinger bak seg, blant annet ved Maison  
des Arts Georges Pompidou, John Hansard Gallery, Winchester og  
Mains d’Œuvres, Paris.

✎   Vibeke Emilie Steinsholm ✎ Torill Haaland  ▶  utstillingskoordinator  ▶  Nordnorsk Kunstnersenter
 Laura Emsley

Nye fortellinger  
fra gammel øy

Fra prehistorie  
til Per Gynt

Vibeke Emilie Steinsholm, arkivmateriale.

Laura Emsley, Ginnungagap, 2017, filmstill.
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Oversikt over kunstnere, gallerier og 
utendørskunst i Vesterålen finner du på 
www.kunstivesteralen.no/artinvesteralen.com

Kunst i Vesterålen // Art in Vesterålen

JOHAN-FREDRIK ARNTZEN, «ULTRAMARIN – MELLOM KAOS OG HELHET»,  
KULTURDUGNAD GAMVIK
SLETTNES FYR, 30. JULI–14. AUGUST 2017

Både mennesker og tømmer har opp gjennom tidene kommet sjøveien 
nordover til denne treløse, subarktiske delen av landet. I slutten av juli 
åpner Kulturdugnad Gamvik utstillingen Ultramarin med skulpturer 
av Johan-Fredrik Arntzen der kunstneren blant annet skal skape en 
båtform nettopp ut ifra en stor drivtømmerstokk. 

Tittelen Ultramarin betyr oversjøisk; fra den andre siden av havet.  
Sentralt i Arntzens kunstnerskap står nemlig båten som form og symbol 
for menneskets livsreise – mellom kaos og helhet. Johan-Fredrik Arntzen 
er en erfaren og veletablert kunstner, kjent for sine fantastiske båtinspirerte 
skulpturer i tre. Han har en lang rekke separatutstillinger bak seg  
og har hatt mange monumentale utsmykningsoppdrag, blant annet  
av Hurtigruten, og kjøpt inn til mange kunstsamlinger. 

Johan-Fredrik Arntzen (født 1945) er oppvokst på Senja,  
og utdannet ved Statens Lærerhøgskole i forming på Blaker og  

✎ Torstein Johnsrud  ▶  Gamvik Kunstforening
 Johan-Fredrik Arntzen

Fra den andre 
siden av havet

ved Bergen Kunsthåndverkskole. I dag er han etablert med eget verksted 
og galleri ved Bærums Verk. Hans familie virket i flere generasjoner langs 
Finnmarkskysten, på steder som Langfjordnes, Berlevåg og Hamningberg. 
Det blir dermed på sett og vis et gjensyn med kjente landskaper når Arntzen 
i sommer stiller ut på Slettnes fyr under årets Kulturdugnad Gamvik.
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SKULPTURLANDSKAP NORDLAND 25 ÅR (1992–2017)

Det er 25 år siden den første skulpturen i Skulpturlandskap  
Nordland ble realisert i 1992. Noe av målsettingen for etableringen  
av Skulpturlandskap Nordland var å vise internasjonal samtidskunst  
satt i en spektakulær ramme som nordlandsnaturen innbyr til, og med 
det gjøre den tilgjengelig for både innbyggere og tilreisende.

I år markerer Nordland fylkeskommune 25-årsjubileet i samarbeid med 
alle de deltakende kommunene gjennom en rekke jubileumsfeiringer, 
bokutgivelse, konferanser, temakvelder, omvisninger og annen 
publikumsformidling av skulpturene både nasjonalt og internasjonalt. 

Blant annet skal en stor gruppe journalister fra internasjonal presse 
og kunstfaglige kuratorer fra seks land reise rundt for å besøke skulpturer, 
kunstinstitusjoner og andre severdigheter i Bodø, Lofoten og Vesterålen. 
Det er viktig å skape gode ambassadører for denne samlingen av kunst 
internasjonalt. Reisen arrangeres derfor i samarbeid med Nordnorsk reiseliv.

I mai ble den første offisielle markeringen av 25-årsjubileet for 
Skulpturlandskap Nordland gjennomført av Nordland fylkeskommune og 
Bø kommune med et variert dagsprogram i Vesterålen. Blant annet med 
markering av flytting av Etterbilder på Myre, Øksnes, åpning av utstilling 
med Kjell Erik Killi Olsen på Galleri Jennestad i Sortland og Bø Museum som 
også viser et utvalg av Killi Olsens kunstverk. 

I juli vil jubileet markeres i sammenheng med den offisielle  
åpningen av utstillingen PAINTING OR NOT til Kaviarfabrikken i Henningsvær 
av H.M. Dronning Sonja den 15. juli. 

Utstillingen i Henningsvær er også et møte mellom det lokale og  
det internasjonale, med verk av 39 kunstnere fra hele verden. Utstillingen 
har i så måte flere fellestrekk med Skulpturlandskap Nordland, ved at 
internasjonal samtidskunst settes i den lokale og unike settingen  
med nordlandsnaturen. 

Kulturkonferanse på Helgeland 
Årets kulturkonferanse «En ny samtale II» skjer 23.–25. august på 
Brønnøysund og Vega. Den vil ta for seg temaet: Kunst i offentlig rom, 
stedsutvikling og kunst og kultur i lokalmiljøer. Med utgangspunkt i 
erfaringene fra Skulpturlandskap Nordland ønsker Nordland fylkeskommune 
å invitere til en samtale om veien videre for kunst- og kultursatsninger i 
Nordland, fordi mange aktører sitter på gode spirende ideer og prosjekter. 

Vega var stedet der kunstner og initiativtaker Anne Kathrine Dolven 
først lanserte ideen bak det som etter hvert skulle bli til Skulpturlandskap 
Nordland i 1988. I 1992 åpnet første skulptur på Vega med Kain 
Tappers En ny samtale. Vi håper ansatte i kommuner, fylkeskommuner, 
kunstinstitusjoner, museer samt kunstnere, kulturprodusenter og andre 
interesserte i og utenfor Nordland vil delta på konferansen. 

Boklansering og utstilling i Stormen
En ny bok om Skulpturlandskap Nordland lanseres i september i Stormen 
Bibliotek i Bodø.

Boken utgis av forlaget Uten tittel med tekster skrevet av kurator 
Maaretta Jaukkuri og kunstnere, kunsthistorikere og skribenter som  
Ida Kierulf, Line Ulekleiv, Simon Harvey, Simen Joachim Helsvig, Arve Rød, 
Taru Elfving, Johanne Nordby Wernø og Stian Gabrielsen. 

Boken vil være til salgs i ordinære bokhandler. Visningsrom for visuell 
kunst i Stormen bibliotek vil også stille ut en utstilling om Skulpturlandskap 
Nordland 5.–27. oktober. Med formidling av denne til skoleelever i Bodø 
gjennom Den kulturelle skolesekken. 

Ellers i Norge vil jubileet markeres gjennom ulike programmer 
gjennom høsten; i Tromsø i samarbeid med Tromsø kunstforening, i 
Bergen i samarbeid med KODE kunstmuseum, i Oslo med et program på 
Nasjonalmuseet og i Trondheim i samarbeid med Trøndelag senter for 
samtidskunst. Det blir også markeringer i Berlin, London, Helsinki og  
Novi Sad (Serbia). 

Ta godt vare på skulpturene!
Offentlig kunst er et felles gode, det krever gode holdninger av oss som 
ferdes i Nordland i møte med kunsten for at Skulpturlandskap Nordland 
skal leve videre. Is som bryter om steinplater, eller andre påvirkninger fra 
naturen kan skje, men en av de viktigste faktorene for skulpturene videre, 
er at de også i forsetningen får stå i fred. Hærverk handler om våre egne 
holdninger til skulpturene som kunstobjekter og at man respekterer disse. 

Se programmet ▶

www.skulpturlandskap.no

Omfattende  
jubileumsprogram

✎ Kristoffer Dolmen  ▶  Rådgiver kunst- og kulturformidling  ▶  Nordland Fylkeskommune
 skulpturlandskap.no

Toshikatsu Endo sin steinskulptur Epitaph – minnebilde (1998) er 
bygget stein for stein til et monumentalt kunstverk i Flakstad.
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NOTISER

LOOK NORTH – profilering  
av kunstnere i Nord-Norge
Nordnorske bildende kunstnere (NNBK) lanserte denne våren katalogen 
LOOK NORTH, WHAT ARE WE TALKING ABOUT?. I denne profileres kunstnere 
og kunsthåndverkere som som bor og arbeider i Nord-Norge, og er 
tilknyttet kunstnerorganisasjonene Nordnorske bildende kunstnere og 
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge. Katalogen skal presenteres for 
tilreisende internasjonale kuratorer og sendes rundt til ulike institusjoner.

Coast Contemporary 
Rundt 120 personer fra hele det nasjonale samtidskunstfeltet skal til 
høsten delta på en reise langs kysten med Hurtigruten MS Trollfjord. 
Et kunstnerisk program settes sammen av Tanja Sæter i samarbeid 
med kurator Helga Marie Nordby. Det er ventet internasjonale gjester, 
journalister og kuratorer fra ti land som kommer for å bli kjent med 
den norske kunstscenen. Enkelte visningssteder bidrar med kunstnerisk 
innehold i ulike lugarer om bord på båten. Programmet består av 
omvisninger av Skulpturlandskap Nordland, besøk på LIAF i Henningsvær, 
samtaler, kunstner-presentasjoner om bord. Coast Contemporary vil 
følge Hurtigrutens normale reiserute med start 21. september i Lofoten, 
med stopp nedover kysten og avslutter i Bergen den 24. med debatt  
i Bergen Kunsthall og fest på Landmark. 

www.coastcontemporary.no

UpNorth Festival til Røst
UpNorth Festival har blitt en reisende kunstfestival for gatekunst.  
Hver sommer er urbane bygninger blitt forvandlet til lerret for fargerike 
veggmalerier malt av kjente gatekunstnere fra hele verden. Først i 
Sulitjelma, så i Bodø og nå til sommeren skal UpNorth skje på øya Røst 
utenfor Lofoten. Denne gangen skal et nytt knippe store kunstnernavn 
laget veggmalerier, samt skulpturer og kunstinstallasjoner. Festivalen 
åpner den 8. juli og kunstnerne som deltar er Klone Yourself, Lora Zombie, 
Spidertag, ELLE Street Art, NeSpoon PL, Isaac Cordal, Franco Fasoli – JAZ 
og Pastel Fd.
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En ny samtale II

Brønnøysund og Vega 23. – 25. august

KONFERANSE

Nordland fylkeskommune inviterer 
til årlig kulturkonferanse
Det er 25 år siden Skulpturlandskap Nordland 
ble innviet med sin første skulptur. Med denne 
samlingen som et bakteppe, ønsker vi å se 
framover. Hva er den nye «samtalen» rundt 
kunst i off entlig rom i dag? Hva kan kunst bidra 
med i et stedsutviklingsperspektiv? Hvilken 
kunst ønsker vi å fi nne i nye off entlige bygg og 
uterom framover i Nordland? Nytenkning og 
utvikling innen dette området krever kompetanse 
i mange ledd: blant politikere, kommunale og 
fylkeskommunale ansatte, kunstnere, arkitekter, 
by- og samfunnsplanleggere og andre aktører i 
kulturlivet. Det blir foredrag, samtaler, debatt og 
konsert.

Påmeldingsfrist: 1. august. Ingen konferanse-
avgift, vi byr på måltidene. Reise og overnatting 
dekkes av den enkelte.

For program og påmelding se: www.nfk.no - kurs/
konferanse. For spørsmål kontakt: kridol@nfk.no
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KUNSTKRITIKK
«I CRAFT, I TRAVEL LIGHT»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 29. APRIL–08. OKTOBER 2017

Gruppeutstillingen I Craft, I Travle Light baserer seg på spesialkunnskap 
og arbeidsmetoder som flere i dagens globaliserte verden har avskrevet 
som verdiløse. Men gjennom å utforske lokale naturressurser og  
gamle tradisjoner, båret frem gjennom generasjoner av urbefolkning, 
tråkker kunstnere fra Norge, Russland og Finland opp nye stier  
til nordområdene.

Med den industrielle utviklingen fra midten av 1800-tallet og med den 
moderne globaliseringen har det i dagens samfunn blitt mindre viktig med 
yrker som bygger på lange tradisjoner og fysisk arbeidskraft. Omgangen 
med naturen har blitt mindre vanlig og vi har gitt mer avkall på kunnskap 
om teknikk, materialer og arbeidsprosesser som før var å regne som 
essensielle. Problemstillingen er velkjent og utstillingen som denne våren 
og sommeren vises på Nordnorsk Kunstmuseum, kan sies å ta opp denne 
tematikken. Gjennom skulpturer og installasjoner hvor det insisteres på 
lange og detaljorienterte arbeidsprosesser kan utstillingen oppleves som 
en kritikk av den moderne verdens holdning til arbeid. Men utstillingen 
tar likevel en ny vending når den baserer seg på kunsthåndverk fra 
nordområdene. Et område som blir viktigere og viktigere i debatten om 
verdifulle naturressurser. Men hvilken verdi har naturressursene egentlig  
for kunsthåndverkere? 

Tradisjon og fornying
I foajeen til kunstmuseet henger en lasso dekorativt snurret sammen.  
Det er Martin Fedotovich Taibarey og Anisiya Caurilovna Taibarey som har 
laget lassoen som er utført i en fletteteknikk basert på en gammel metode. 
Til tross for at lassoen er både sterk og elastisk er det få som benytter seg 
av denne teknikken i reindriften i dag. Den sjeldne lassoen representerer 
derfor en typisk inspirasjonskilde for kunstnere som arbeider med 
kunsthåndverk i nordområdene. 

Et klart eksempel på denne fascinasjonen får vi allerede i de to store 
halvkuleformede skulpturene i fiskeskinn som henger på veggen i samme 
rom som lassoen. Hemisphere I (2012) og Hemisphere II (2015) strekker seg 
ut i rommet, og kan minne om to gigantiske kråkeboller. De er laget av 
Solveig Ovanger. Den norske kunsthåndverkeren har i flere år arbeidet med 
teknikker hun har lært av folkeslag i Amurområdet i Sibir for så å utvikle sin 
egen særegne stil inspirert av dette. Her har hun bearbeidet fiskeskinn fra 
sei og skapt en høyst poetisk framstilling med naturmaterialet. Til tross for 
den naturlige vakre sammenstillingen av farger som varierer fra sølvgrått til 
blågrønt og sort, blir nok fiskeskinnet av mange først og fremst forbundet 
med sleipt rask fra middagstallerkenen. I Hemisphere I og II får vi derimot 
et mer estetisk møte med skinnet. Ovangers matematiske arbeid med 
mønster, form og varierende fargenyanser danner et godt bilde av hvordan 
tradisjonelle teknikker tas med videre av dagens kunstnere, og får en helt  
ny form og funksjon i møte med kunstnerens hånd. 

Symbolsk døråpner
Tekstilkunstneren Aslaug Magdalena Juliussen er en kunstner som 
har utmerket seg ved å bruke restprodukter etter slakt av dyr som sitt 
kunstneriske materiale. Horn, hover, øremerker, skinn, hår som ellers regnes 
som verdiløst blir for henne verdifulle. Tekstilverket Multiple Stitches – Sight in 
Absence III som henger i fiskekroker festet i et stativ, består av et stort stykke 
tekstil som på den ene siden ligner en husdør. Fra kantene stikker det ut 
lange sorte, strie dyrehår som antyder en mørk og ubehagelig bakside. 

Med døren som utgangspunkt – en velkjent metafor for innganger og 
utganger – blir Juliussens verk en sterkt symbolsk ladet kunstinstallasjon. 
Og satt i sammenheng med resten av verkene i utstillingen styres også 
tankestrømmen deretter. Den hengende døra blir for meg først og fremst 
et symbol på nomadeliv – og det å bevege seg mellom forskjellige rom. Det 
blir særlig interessant sett ut i fra nomadetilværelsen hvor lavvodøra åpner 
for nye rom alt etter hvor man bosetter seg.

Inviterer til fysisk deltakelse 
En tradisjonell samisk sjalteknikk med trådfrynser i nyanser av gult, hvitt, 
rødt, blått og sort danner den monumentale installasjonen Crossing Paths 
av finske Outi Pieski. Installasjonen har fått et rom for seg selv hvor den 
henger ned fra taket og kan beskues både fra etasjen over, fra forsiden og 
fra innsiden. For mellom frynsene er det laget kryssende stier slik at man 
kan bevege seg ut og inn av de fargerike omgivelsene som frynsene danner. 
Slik kan publikum utforske hvordan den tradisjonelle teknikken har fått nytt 
liv av Pieski. 

Også Cecilie Haaland inviterer publikum til å involvere seg fysisk med 
hennes arbeider. Inner Beauty består av ni små hvite porselenskrukker 
som representerer hver sitt grunnstoff eller metall som utvinnes i 
Barentsregionen. Her kan publikum både se og føle på hvordan gull, sølv, 
kobberoxid og jernoxid kjennes ut, for slik komme nærmere innpå disse 
stoffene som vi omgir oss med i nordområdene. Verket gir en visuelt 
fargerik og sanselig opplevelse av naturressurser. En enkel, men absolutt en 
virkningsfull måte å knytte sammen naturvitenskapen og det sanselige på. 

Arbeid og verdi
At de utvalgte kunstnerne i I Craft, I Travel Light verdsetter tidkrevende 
arbeids prosesser og lokale ressurser er uten tvil et viktig element i 
utstillingen. Og i tillegg til å være en døråpner for poetiske refleksjoner 
inviteres det i flere verk til en samfunnskritisk refleksjon angående både 
arbeidets verdi og kunstverkets verdi. Det kommer særlig godt frem i Space 
Game av Sergei Schemetov og i Laatikko (2016) av Inger Anne Nyaas som er 
plassert sammen i et eget rom. 

Space Game er en satelittlignende installasjon satt sammen av flere  
små pinner og små bokser i never. Den er laget i en teknikk som baserer  
seg på sharkunok – en tradisjonell barneleke fra landsbyene i Nord-Russland. 

Tråkker opp nye stier  
til nordområdene

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, skribent og kunstkritiker
 Aliona Pazdniakova  ▶  Nordnorsk Kunstmuseum
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Installasjonen Laatikko (2016) av Inger Anne Nyaas består i likhet med 
Schemetovs verk også av mange små trefargede bokser. Verket som  
er mye større enn Space Game, kan på avstand gi inntrykk av å være  
utført i en lignende fletteteknikk. Ved nærmere observasjon viser verket 
seg imidlertid å være laget av melkekartonger. Sammenstillingen av disse 
verkene reiser spørsmål om hvorvidt material og arbeidsprosess spiller  
inn på verdien av verket.

Vurderingen av verdi er gjerne subjektivt begrunnet. Det blir tydelig i 
verkene til Alexander Sverchkov. Kunstneren ser et utnytningspotensiale 
i sine venners møbler som han gjenbruker for å bygge nyskapende 
musikkinstrumenter. Gabriel Johan Kvendseth benytter også gjenbrukte 
materialer i sin kunst, for å kommentere kommersialisering og kapitalisme. 
I sin installasjon New Aged Instruments er deler av ulike sløydverktøy som 
kniver, pilspisser og målestokker satt sammen til en serie fantasifulle 

redskaper. Riktignok er disse redskapene helt verdiløse i de fleste 
snekkersituasjoner. Spørsmålet er om de er verdiløse som kunstobjekter? 

Innovatører
I I Craft, I Travel Light»har de forskjellige kunstverkene til felles at de er 
håndlaget, og tilsynelatende uberørt av maskinell bearbeiding. Materialene 
er hentet fra områdene kunstnerne selv ferdes i, og er ikke importert fra den 
andre siden av jordkloden. Ved å gjøre et poeng ut av dette viser utstillingen 
hvordan kunsthåndverkere, inspirert av urbefolkning, tråkker opp nye stier 
til nordområdene. Ved å tilegne seg kunnskap om material og teknikk for 
så å møte dette med kreativ skaperglede blir kunstnerne innovatører i en 
verden hvor mange har tillagt naturressursene en utelukkende økonomisk 
verdi. Og det er som en døråpner til en annerledes og estetisk opplevelse av 
nordområdene at denne utstillingen blir verdifull og verdt å få med seg.

Cecilie Haaland, Inner Beauty, porselensskåler.

Sergei Schemetovs Space game og 
Inger Anne Nyaas verk Laatikko.

Et av musikkinstrumentene til 
Alexander Sverchkov.

Outi Pieski, Crossing Paths.

Aslaug Juliussen, Multiple Stitches -  
Sight in Absence III.

Til venstre
Lassoen til Martin Fedotovich Taibarey og 
Anisiya Caurilovna Taibarey.

Til høyre
Solveig Ovanger, Hemisphere.
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NY UTSTILLINGSTURNÉ FRA SE KUNST I NORD-NORGE 2017–2018

Mitt Landskap åpnet i fjor som en utstilling fordelt på tre forskjellige 
steder i Bodø, Bodø kunstforening, Stormen bibliotek og Bodø domkirke. 
De to neste årene skal en mindre versjon av utstillingen besøke  
flere utstillingssteder i nord. Turnéutstillingen vil likevel presentere  
et godt utvalg av Gunnar Tollefsens malerier og skulpturer sammen  
med en rekke spennende kunstverk av en yngre generasjon  
norske samtidskunstnerne. 

Utstillingen tar utgangspunkt i kunstnerskapet til vesterålskunstneren 
Gunnar Tollefsen (født 1933), som arbeider med maleri og skulptur i et 
abstrakt og senmodernistisk uttrykk. Tollefsens kunst blir presentert på 
alle turnéstedene med et skiftende utvalg av hans fargerike malerier og 
skulpturer i tre. Kunstnere av den yngre generasjon som settes i dialog 
med Tollefsens verk er Siri Austeen (født 1961), HC Gilje (født 1969), Johanne 
Hestvold (født 1988), Linn Halvorsrød (født 1980), og Vemund Thoe (født 
1980). Hvilke kunstnere og hvilken sammenstilling av kunstverk det blir 
på hvert sted er opp til de enkelte utstillingsstedene som får tilpasse 
utstillingen til deres egne visningsrom. Slik byr turneen med Mitt Landskap 
på ulike sammensetninger som er tilpasset den enkelte utstillingsarenaen  
i karakter og størrelse.

Turnékonseptet utfordrer derfor nok det mer vanlige formatet til 
vandre  utstillinger, der kunstverkene som regel kan henges opp på veggen 
rett ut i fra fraktekassene. I turneen med Mitt Landskap får hver og en av de 
lokale utstillingsstedene en større produksjonsrolle i å utforme utstillingen. 
I tillegg til malerier og skulpturer, omfatter utstillingen multimediale 
installasjoner med lys og lyd; noen verk krever kunstnernes tilstedeværelse 
under monteringen eller tilpassede visningsløsninger. 

Fra klokketårn til havneterminal
Da Mitt Landskap ble vist ved Nordnorsk kunstnersenter i januar ble  
det presentert verk av de fire samtidskunstnerne Siri Austeen, HC Gilje, 

Johanne Hestvold og Linn Halvorsrød, i tillegg til Tollefsen. Halvorsrøds 
skulptur Portal ble montert høyt under taket i Svolværs Havneterminal 
og kunne hilse Lofotreisende velkommen, eller farvel. Skulpturen hang 
utendørs i Klokketårnet ved Bodø domkirke i fjor høst. Inne i Havne-
terminalen var den derimot godt beskyttet fra vinterværets herjinger. 
Austeen, Gilje og Hestvold tok turen til Svolvær for å montere sine arbeid. 
Austeens lydinstallasjon Myrr og Hestvolds gipsskulptur på hjul Uten tittel 
(rød speiling) ble utstilt i kunstnersenterets utstillingssal blant Tollefsens 
malerier og skulpturer. Hestvold påførte sin mobile skulptur et nytt lag gips 
og lot gipsen renne og dryppe ned på golvet, i et tilfeldig mønster omkring 
verket. Giljes lysinstallasjon Speiling kunne betraktes i et mørklagt rom  
på et høyglanset gulv mot en vegg. 

Senmodernisme i dialog med samtidskunst
Selv om utstillingen ivaretar det opprinnelige utstillingskonseptet som 
var i Bodø, oppstår det dynamiske vekselvirkninger mellom verkene enn 
inntrykkene vi nødvendigvis sitter igjen med fra Bodø. Samspillene danner 
nye innfallsvinkler til kunstverkene, og åpner opp for flere refleksjoner 
omkring landskapet, det ytre eller det indre. Etter hvert som det stadig 
vekslende turnéformatet som får utfolde seg i den enkelte arenaen, vil 
nytt lys bli kastet på kunstverkene og utdyper landskapstematikken som 
de har til felles. Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt liker av den 
grunn utstillingskonseptet, og har uttalt at i Mitt Landskap «… oppstår noen 
dialoger, og dialoger er akkurat noe av det som karakteriserer så mye av 
kunsten i dag, sen-modernistiske verk som går i dialog med andre verk. (…) 
ved at man lager slike dialoger så endrer både Gunnar Tollefsens bilder seg 
og alle disse prosessuelle kunstverkene som er fra de andre syv kunstnere 
gir hverandre ny mening ved at de settes inn i nye sammenhenger.»1

Kunstverkene i utstillingen belyser således forskjellige tilnærminger 
til naturen og landskap og utforsker ulike typer abstrakte uttrykk mellom 
generasjoner, i en dialog mellom historie og samtid.

På turné med Mitt Landskap

✎ Elise Cosme Hoedemakers  ▶  Se Kunst I Nord-Norge
 Kjell Ove Storvik

Johanne Hestvold, Uten tittel (rød speiling), gipsskulptur på hjul. 
I bakgrunn henger malerier og skulpturer av Gunnar Tollefsen. 
Nordnorsk kunstnersenter, 2017.

Siri Austeen, Myrr, lydinstallasjon og i bakgrunn henger 
malerier av Gunnar Tollefsen. Sortland kunstforening, 2017.
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✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 © Brian Adams

Sortland Kunstforening 50 år
I april vandret utstillingen videre til Sortland kunstforening som feirer 50 år 
i år. Mitt Landskap fylte lokalene til både Galleri Ariblå og Sortland museum 
i Kulturfabrikken som en del av jubileumsmarkeringen til kunstforeningen. 
Det var nettopp styreleder Venke Vik som ønsket at Gunnar Tollefsen 
ble første kunstner til å stille ut i Kulturfabrikken da den åpnet for tre år 
siden. Et stort utvalg av den eldre kunstneren fra Vesterålen danner også 
utgangspunktet for Mitt Landskap sammen med verk av Siri Austeen og 
HC Gilje. I Galleri Ariblå var Myrr montert blant et utvalg av Tollefsens 
skulpturer og malerier, og i lokalene til Sortland museum kunne man 
oppleve Giljes Speiling gjennom en spesialbygd lyssluse. 

Flere skal få gleden av kunsten
Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) produserer utstillinger for turné i et nettverk 
med stor variasjon i visningsforholdene. Utstillingstilbudet varierer 
mellom små og store produksjoner med ulike sjanger og tematikk. I 
fjor feiret SKINN 40 år med jubileumsutstillingen Mitt Landskap i Bodø 
høsten 2016. Selv om jubileumsåret er overstått skal jubileumsutstillingen 
Mitt Landskap få turnere i Nord-Norge de neste to årene. Slik vil flere 
få gleden av å oppleve kunstverkene fra utstillingen. Turneen fortsetter 
sensommeren ved Alstahaug kunstforening (26.08.–07.10.2017) og Rana 
kunstforening (18.10.–18.11.2017), og videre til Finnmark og Troms i 2018. 

Les mer om Tollefsens kunstneriske univers og medvirkende 
kunstnerne i fjorårets utgaver av Se Kunst Magasin på sekunst.no.

note
1. Gunnar Danbolt, foredraget «Senmodernisme i dialog med  

samtidskunst – Et perspektiv» (Bodø Biennale, 09.09.2016).

Linn Halvorsrød, Portal, lydskulptur hengende i 
Havneterminalen i Svolvær. Nordnorsk kunstnersenter, 2017.

FESTSPILLUTSTILLINGEN  
«SUBSISTENCE»
GALLERI NORDNORGE,  
24. JUNI–5. AUGUST 2017

Nordlige folk i Arktis har svært mye til felles. I Subsistence vil kunstnere 
fra det sirkumpolare nord synliggjøre kompleksiteten av aktuelle 
problemstillinger i arktiske samfunn. 

I år samarbeider Festspillene i Nord-Norge med Nordnorsk Kunst-
museum og Anchorage Museum om utstillingen Subsistence. Tittelen 
betyr «livsopphold», og utstillingen reflekterer rundt det å leve i Arktis 
og forholdet mellom menneske, natur og forutsetninger i nord. Her har 
naturen i lang tid gitt de innfødte kulturene det de trenger for å overleve. 
Dagens fornyede interesse for Arktis tvinger fram viktige spørsmål om 
potensielle framtidsutsikter – både for regionen og i større forstand. 

Årets festspillutstilling samler verk av kunstnere fra ulike land som 
engasjerer seg i regionens utfordringer. Sonja Kelliher-Combs deltar  
med en stor vegginstallasjon. Hun er en betydningsfull kunstner fra 
Alaska med urbefolkningsbakgrunn. Hennes arbeid er påvirket av 
tradisjonelt håndverk og hennes installasjoner har ofte skulpturelle 
elementer hvor hun kombinerer naturlige og syntetiske materialer, 
dyrehud og andre gjenstander. 

Graham Hogg og det skotske forsknings- og designkollektivet  
Lateral North setter opp et midlertidig designkontor på Galleri 
Nordnorge. Anchorage-baserte Iñupiaq fotograf Brian Adams vil 
vise fotografier fra sitt prosjekt I AM INUIT, basert på sine reiser til 
inuittsamfunn i hele Alaska og Arktis. Mens Allison Warden (AKU-MATU) 
fra Anchorage fremfører performance og setter opp en pop-up-butikk. 
Som Inupiaq performancekunstner kombinerer Warden teaterkostymer 
og rekvisitter med tradisjonell Iñupiaq musikk og hip-hop, og lager 
visuelle kunstinstallasjoner. Warden opptrer også på Riddu-Riđđu 
Festivalen i juli.

Harstadkunstneren Ingeborg Annie Lindahl deltar også med  
ett verk. Hun har de siste årene utmerket seg med sine monumentale 
krittegninger av storslåtte landskap. Utstillingen vil også inneholde  
en vindusinstallasjon av Marek Ranis, videokunst av blant andre finske 
Marja Helander, filmkunstner Alethea Arnaquq-Baril og canadiske  
Derek Coté, og kunstverk av Trond Ansten, Geir Tore Holm, Rose-Marie 
Huuva, Marita Isobel Solberg og Nicholas Galanin.

Under Artic Arts Summit 22. juni inviteres det til rundbordsamtaler 
med utstillingens kunstnere og kuratorer. I oktober skal Subsistence  
videre til Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

Kunst om livsopphold

Brian Adams, Marie Rexford. 
Portrett fra fotoserien I AM INUIT. 
© Brian Adams
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SE KUNST I NORD-NORGE, FAGSEMINARET
TROMSØ, 31. MARS–02. APRIL 2017

De årlige fagseminarene til Se Kunst i Nord-Norge samler kultur  arbeidere 
fra ulike kunstforeninger, kunstsentre, museer og gallerier til faglig 
påfyll, nettverksmøter og sosiale sammenkomster. I år ble fagseminaret 
avholdt i Tromsø med fokus på utvikling av lokale kunstarenaer. 
Gjennom foredrag og utstillingsbesøk ble temaet arena utvikling drøftet 
i tilknytning til utstillingsproduksjon, driftsmodell, og samarbeid. 

Kristin Røymo, ordfører i Tromsø, innledet seminaret med en oppløftende 
tale om kunstens rolle i samfunnet og, ikke minst, kunstens rolle i egen 
by – Tromsø. Den arktiske hovedstaden skal være en kunstnervennlig by 
og byrommet skal brukes som en arena for kunstopplevelser. Kunsten skal 
være tilgjengelig for alle og være en del av alles liv. Budskapet er tydelig:  
Vi har en avgjørende jobb for å utvikle samfunnet der kunsten har en rolle 
og for å erkjenne kunstens betydning. Hvis vi mener at kunst har betydning, 
må vi bruke midler på å utvikle arenaer. 

Kurator for OSLO PILOT, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, var første 
foredragsholder som tok for seg kunstpublikummet i endring. Om  
hvilke muligheter, grep, roller og oppfatninger som eksisterer i kunstfeltet. 
Hvordan presentasjonen av kunst kan bli retningsgivende for hvordan den 
blir opplevd av et publikum. Samspillet mellom kunstverk, kunstinstitusjon 
og publikum kan gjøres på så mange måter. I hans presentasjoner av tallrike 
kunstprosjekter av ulik karakter kunne Eeg-Tverrbakk demonstrere hvordan 
publikum involveres på ulike måter: Theaster Gates’ Sanctum (Bristol), 
Olafur Gislasons Media Thule (Tjelsund), og Carsten Höllers Test Site (Tate 
Modern), for å nevne noen eksempler. Det er kanskje lett å tenke at man 
må tilfredsstille sitt publikum, men Eeg-Tverrbakk ønsket heller å oppfordre 
oss til å satse på prosjekter vi har tro på, og brenner for. Ikke de vi tror  
publikum vil ha.

Fra frivillig innsats til lønnet arbeid 
Knut Blomstrøm holdt et nyttig innlegg om omstruktureringen av en 
frivillighetsbasert organisasjon til en lønnet stab. Blomstrøm er daglig leder 
for Trafo Kunsthall og i sitt foredrag «Trafo kunsthall 2006–2017: Syv år 
med dugnad, fire år med profesjonell drift» fokuserte han på driftsmodeller. 
Blomstrøm poengterte viktigheten med kvalitetsproduksjoner, program-
mering, markedsføring, og kunstsalg. Han oppfordret alle til å tenke bevisst 
på hvordan vi når ut til publikum, pressen og den frivillige basen; ja, de 
ildsjelene som er pådrivere i organisasjonen og i lokalsamfunnet, de òg  
kan bli utbrent, så ta godt vare på dem!

Maria Veie Sandvik er kunsthistoriker og har lang fartstid som 
kulturentreprenør. Hennes foredrag «Kunstforeningssuksess på 1–2–3;  
En effektiv innføring i konseptutvikling, kunstnersamarbeid, markedsføring 
og montering» var til stor inspirasjon. Med en praktisk og løsningsorientert 
tilnærming fikk Veie Sandvik oss til å vurdere følgende spørsmål: Hva 
er en kurator, hva er et konsept, hvordan skape blest, hvordan skrive en 
pressemelding med nyhetsverdi, og hvordan gjennomføre en vellykket 
utstillingsåpning? Og så et treffende spørsmål til ildsjelene: Hvorfor ble 
vi med – og hvorfor bruker vi fritida i kunstforeningen? Hun kom med 
noen gode råd omkring idéutvikling, initiere samarbeid med kunstnere og 
aktuelle parter, og praktisk tilrettelegging av utstillingen. Vi ble anmodet 
til å skaffe et nytt blikk på egne lokaler og fikk råd om HMS og sikkerhet, 
samt tips til verktøykassens innhold. En tour de force av et foredrag om 
utstillingsproduksjon fra idé til ferdigstilling. Det er bare å brette opp 
armene – og huske på at vi er et team!

Landsdekkende kunstformidling
I foredraget «SKINN 1976-2016 – 40 år som kunstformidler i Nord-Norge» 
gav historiker og tidligere leder i Alta Kunstforening Unni Krogh et 
tilbakeblikk på hvordan regionens kunstforeninger på 1970-tallet arbeidet 
for å få etablert en Samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge 
(SKINN). Det er en fortelling som handler mye om formidling av billedkunst, 
samspillere og motspillere, publikum i kunstforeninger, kunstnere, 
myndigheter og kunstformidlingsinstitusjoner. Samtidig er det en fortelling 
om distriktsutvikling og kulturpolitikk i en landsdel der geografien er stor, 
og hvor frivillighet og samarbeidsånden er større. 

Fagseminaret ble avrundet med besøk til noen av byens kunst-
institusjoner. Vi fikk en omvisning i Saodat Ismailovas separatutstilling  
Den Hjemsøkte på Tromsø Kunstforening av intendant Leif Magne Tangen.  
I det fiktive og temporære Samisk Kunstmuseum, Sámi Dáiddamusea, fikk 
vi en omvisning i utstillingen There Is No ved Jérémie McGowan, direktør  
ved Nordnorsk kunstmuseum.

Besøksrunden ble avsluttet med en tur innom Kysten Atelier,  
der kunstnerne Jenny-Marie Johnsen og Marit Ellisiv Landsend holdt  
et miniforedrag om hvordan vi kan bli attraktive utstillingsarenaer  
og imøtekomme kunstnerne. 

Se Kunst i Nord-Norge retter en stor takk til foredragsholdere, omviserne, 
kunstnerne, og deltagerne for en engasjerende helg i Tromsø med faglig 
påfyll og drahjelp.

Utvikling av  
lokale kunstarenaer

✎ Elise Cosme Hoedemakers  ▶  Produsent/Kurator i SE KUNST I NORD-NORGE
 Se Kunst i Nord-Norge

Maria Veie Sandvik holder foredrag  
om utstillingspraksis og kuratering.

Knut Blomstrøm holder foredrag om 
galleridrift, frivillig og profesjonell.



#02 ◆  juni 2017   19

Å R E T S  M U S E U M  2 0 1 7

There is no
24.4. – 27.8.2017

I Craft, I Travel Light 
28.4. – 8.10.2017
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