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Sommeren betyr høysesong for festivaler i ulike kategorier og sjangere i 
bygd og by i vårt ganske land. Oppbygging av kunst- og kulturinteressen 
kan knapt sies å ha bedre vilkår, for å nå et bredt og stort publikum.

Identitet er en aktuell tematikk på dagens kunstscene. «Det popper opp 
overalt og er vår tids omdreiningspunkt», påpeker kunstkritiker Anki 
Gehardsen i sin tekst om utstillingen Okside rihpesieh (Dørene åpner seg) 
som du kan lese i denne magasinutgivelsen. Kunstnere tematiserer livets 
mange faseterte sider. I denne sammenhengen er det en identitet som 
er knyttet til samisk kultur. Her fremtones en kultur som ikke hegner 
om enkeltmenneske, men likevel er et akseptert fenomen. På samme 
måte kan identiteten til et sted risikere å forsvinne i byutvikling og i 
beslutningsprosesser hvis man ikke er påpasselig. 

Kunsten kan bidra til at vi får ny innsikt og blikk på våre levde liv og 
de valgene vi tar. Det bringer meg videre over til fokus på kunstens rolle 
i samfunnet. Den tematiske rammen i Bodø Biennale 2018 er nettopp 
identitet. Hvor agendaen er Bodø sin identitet som sted og som by i rivende 
utvikling. Bodø har lansert sitt kandidaturskap for å bli Europas kulturelle 
hovedstad i 2024. Kommunen har nylig vedtatt en visuell kunstplan og 
arbeider med et storstilt byutviklingsprosjekt «Ny by – Ny flyplass». Her 
satser man på å utvikle «en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby.» 
Et slikt momentum innen byutvikling som Bodø kommune nå er i ferd med, 
skaper et spennende materiale for å bli tematisert fra et kunstnerisk ståsted. 
Biennalen initiere nyproduksjoner og skaper rom for kunstnerstemmer, 
hvor kunstnere får samfunnsaktuelle utfordringer å jobbe med. Den tverr
kunstnerisk produksjon Caprice er Bodø Biennales eget bestillingsverk 
av bodøkunstneren Aleksander Johan Andreassen og koreograf Maria 
Landmark fra Alta. Biennalen for visuell kunst og dansekunst ble startet i 
2016 av BAREDANS og SE KUNST, som den første i sitt slag i Nordland. Den 
fanget stor interesse og engasjement og ble opptakten for videre satsning.

I en by der mye skjer. Hvor viljen er stor og mange krefter drar i samme 
retning kan man sammen oppnå å få mange ting til å skje. Høstens 
biennale som i år vil foregå 6.–9. september får en opptakt allerede 
11.–12. august med prosjektet BODØ BODYSCAPE av den amerikanske 
kunstneren Spencer Tunick. I skrivende stund har prosjektet allerede 
fått stor oppmerksomhet. Reaksjonene lot heller ikke vente på seg da 
kostnadsrammen til prosjektet ble offentliggjort og dekkes av Bodø 
kommune og Nordland fylkeskommune. Tenke seg til at man våger  

å satse på en kunstner for å fremme byens  
identitet og posisjon i forhold til en ønsket kultur 
hovedstad. Og dertil med en amerikansk kunstner! 

Spencer Tunick har skapt et verdenskjent kunstkonsept. Gjennom  
å nøye regissere iscenesettelser av store grupper av nakne mennesker løfter 
kunstneren frem stedsspesifikke markører ved ett gitt sted, landskap, eller 
urbant byrom m.m. Når en kunstner lykkes og skaper stor interesse og det 
oppstår et marked, da kommer også reaksjoner blant kollegaer i kunstfeltet. 
Slik Knut Almås påpeker i sin artikkel i Aftenposten 6. mai, at det faktisk  
er en utsatt tilværelse å arbeide som kunstner, og at det å skape kunst 
er for de fleste ikke et økonomisk lønnsomt prosjekt. Kunstnerens rolle 
fremstiller han gjennom et utsagn fra den finsksvenske forfatteren  
og komponisten Elmer Diktonius:

«En kunstner må ikke si bare hva andre mennesker ikke kan si,  
men også hva de ikke våger»

Bodø Biennale starter med et symposium med tema «Kunst + Samfunn»  
hvor nettopp kunstens samfunnsmessige rolle skal debatteres. 

Gerhardsen mener at kunsten som identitets markør er et vendepunkt  
i vårt samfunn. Vi spør; har kunsten en rolle i samfunnsutvikling? Trenger  
vi kunstnerisk kompetanse i samfunnsutvikling?

God sommer!

Velkommen til Bodø Biennale i september.

Bodø, 12. juni 2018
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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HVA SKJER?
JUNI–SEPTEMBER 2018

         HER / VAR         – Eivind H. Natvig  
05.05.–14.10.: Perspektivet museum, Tromsø

Sámi identitehta – Máret Ánne Sara, Nils Johan 
Labba, Randi Marainen, Tomas Colbengtson, 
Eva Line Nilsen og Ingunn Utsi
01.06.–19.08.: Nordkappmuseet

Drawn From Nature – Ingeborg Annie Lindahl
09.06.–30.09.: Nordnorsk Kunstmuseum

Yngve Henriksen
10.06.–26.08.: Adde Zetterquist kunstgalleri

Eahpelávllun làvlla - En usunget sang –  
Marita Isobel Solberg
15.06.–12.08.: Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

Survey – Tor Jørgen van Eijk 
15.06.–02.09.: Tromsø kunstforening

The Universe Makers – Bianca Salvo  
15.06.–14.07.: Atelier Noua, Bodø

Making Form – Raisa Porsanger,  
Silje Figenschou-Thoresen,  
Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik
16.06.–26.08.: Samisk senter  
for samtidskunst, Karasjok

Fiervvás/On The Shore – Leif Gabrielsen
16.06.–26.08.: Samisk senter for samtids  
kunst, Karasjok

Minnearkiver: Eriste Archives og The Other Side – 
Inger Blix Kvammen
15.06.–21.07.: Terminal B, Kirkenes

Den 72. Nordnorske Kunstutstilling
09.–21.06.: Alta kunstforening
27.07.–25.08.: Terminal B
31. 08.–16.09.: Harstad kunstforening

Evighetens form – Aase Texmon Rygg 
21.06.–02.10.: Alta Museum

Evelyn Scobie 75 år 
22.06.–26.08.: Stormen kunst, Bodø

Festspillutstillingen 2018
23.–30.06.: Galleri NordNorge

Jonny Andvik - Galleria Kunstfestival 2018
07.–28.07.: Mosjøen kunstforening

Mattias Härenstam
04.–26.08.: Bodø kunstforening

Lofoten Ladies – Grethe Winther Svendsen  
og Vebjørg Hagene Thoe
08.–30.09.: Galleri NordNorge, Harstad

Mitt landskap - Gunnar Tollefsen,  
HC Gilje og Linn Halvorsrød
08.–26.08.: Vadsø kunstforening

Lofoten Sound Art Symposium
06.–09.09.: Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

Løse Tråder – Ingrid Larssen
06.09.–06.11.: Nordlandsmuseet, Bodø

No Island 
08.–27.09.: Vadsø kunstforening

Bodø Biennale Festivalutstilling 2018 
Karin Blomgren og Irene Nordli
06.09.–21.10.: Bodø kunstforening  
og Stormen Kunst

Beautiful Border: Do Not Cross The Line  
– Sigfrid Hernes
21.09.–20.10.: Terminal B, Kirkenes

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

Ságastallamat Áiggiid Čađa – Dialog i tid
Sommer 2018: De Samiske Samlinger, Karasjok

Duodji Dreamers – Riddu Riđđu Festivála 2018
11.07.–: Senter for nordlige folk, Mandalen 

Bjørn Tore Stavang og Sylvia Henriksen
22.06.–12.08.: Svolvær kunstforening

UTSTILLINGer

Survey er årets sommerutstilling på Tromsø 
kunstforening, og Tor Jørgen van Eijks første  

store separatutstilling med videoarbeider.  
Infinite Monologue #06, stillbilde fra video. Detalj.
© Tor Jørgen van Eijk

Josefine Lyches Untitled-Autoumn (2016)  
er ett av kunstverkene i Painting | or | Not på 

Kaviar  fabrikken. Den populære utstillingen  
i Henningsvær er forlenget til 2019. Detalj.

Foto: Kaviarfabrikken/Josefine Lyche

Martin W. Godal deltar i No Island  
som åpner i september hos Vadsø kunstforening.  

Installasjonen ∞ (Uendelig) av dreid terrakotta. Detalj.
Foto: Martin W. Godal
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BODØ BIENNALE 2018
06.–09. SEPTEMBER 2018

Nytt perspektiv
Bodø Biennale arrangeres for andre gang i september. Festival - 
program byr på nye scenekunstopplevelser, danseforestillinger, 
kunstutstillinger, workshops, kunstnersamtaler og et symposium  
om kunst og samfunnsansvar. 

Som eneste av sitt slag i Nordland ønsker festivalen å skape oppmerk
somhet og utvikling innen det profesjonelle feltet for dansekunst og 
visuell kunst i Bodø. Ved å være en arena for tverrfaglige samarbeid og 
nyproduksjoner, og et attraktivt møtepunkt for publikum og fagmiljø.

Bodø Biennale ble arrangert for første gang i 2016, og arrangeres  
annen hvert år. Bak initiativet til den nye festivalen står SE KUNST  
(Se Kunst i Nord-Norge) og BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst). 

– Vi er veldig fornøyd med Biennaleprogrammet som vi kan presentere 
i år, forteller Elise Hoedemakers, kurator og produsent hos Se Kunst i Nord-
Norge. Sammen med Iselin Aamodt Borgan i BAREDANS gleder hun seg til  
å arrangere høstens festival som blander norsk dansekunst med opplevelser 
av samtidskunst. 

– Biennalen har et program av høy kunstnerisk og faglig kvalitet og 
innholdet utvikles med tanke på en stor publikumsbredde. Vi har satt en 
tematisk ramme omkring byidentitet, byutvikling og kunstens rolle i et 
samfunn i endring, forteller hun. 

– Det som kjennetegner biennalen er bruken av byens tradisjonelle 
og utradisjonelle scene og visningsrom – og forskjellige byrom. Vi vil at 
kunsten skal møte folk der de er og i de rommene de beveger seg i;  
ved å ta i bruk det offentlige rommet til noen av våre produksjoner og  
være med å skape kunstopplevelser i byrommet som beriker, overrasker  
og fremmer refleksjoner, forklarer Hoedemakers.

Kunstvandring
I år som i 2016 blir Bodø Biennale 2018 offisielt åpnet med en stor kunst
vandring gjennom ulike byrom i Bodø sentrum. Iselin Aamodt Borgan 
forteller at Bodø Biennale samarbeider med dansekunstner Tanja Andreeva 
om det overordnede kunstneriske og koreografiske øyet for vandringen. 

– Underveis i vandringen vil det oppstå møter med unge dansere 
fra danselinjen til Bodø videregående skole og fra Pias Ballettstudio. 
Samt arbeider fra kunstelever i design og håndverk ved Saltdal og Bodin 
Videregående skole med keramikeren Ingvild Greve Alsos knyttet til Bodøs 
og Saltdals historie om båtbygging, fisk og sjø, opplyser Aamodt Borgan.

Vandringen vil strekke seg fra Stormen bibliotek (uteområde) langs 
Havnepromenaden og hele veien til Breivika bystrand hvor det kulminerer 
i utendørsforestillingen Diorama (2017) av koreograf Ingri Fiksdal. Den 
kritikerroste koreografen har latt seg inspirere av det franske diorama
teatret som ble oppfunnet av Louis Daguerre i 1822, hvor publikum 
iakttar store landskapsmalerier som forvandler seg gjennom lyssetting og 
lydeffekter. I Diorama forsøker Fiksdal å tilnærme seg det stedsspesifikke 
urbane landskapet gjennom koreografi, kostymer, bevegelser til lyd 
komponert av Jenny Hval og Lasse Marhaug. Ved å bli en del av utsikten  
vil hun forsiktig endre publikums opplevelse av det de ser. 

Elise Hoedemakers forteller videre at Biennalen arbeider  
sammen med mange kulturaktører i Bodø og regionen. Blant annet  
med Nordland fylkeskommune om et symposium om kunstens rolle  
i morgendagens samfunn.

– SE KUNST produserer biennalenes festivalutstilling i samarbeid med 
Stormen kunst og Bodø kunstforening. I tillegg blir det kunstutstilling på 
Nordlandsmuseet, og videokunst i Luftfartsmuseet, sier Hoedemakers.

– Så har Bodø Biennale invitert danser og koreograf Maria K. Landmark 
til å skape et verk sammen med filmkunstner Aleksander Johan Andreassen. 
Det blir urfremføring av bestillingsverket Caprice under Bodø Biennale, 
forteller hun. 

– Vi har også et tett samarbeid med Stormen konserthus om å vise 
danseforestillinger, og tilbyr flere danseworkshops for både profesjonelle  
og amatører, informerer Iselin Aamodt Borgan.

 
Bodø Bodyscape
Bodø Biennale får en opptakt allerede 11. og 12. august når den amerikanske 
kunstneren og fotografen Spencer Tunick kommer til Bodø for å utføre 
kunstprosjektet BODØ BODYSCAPE. Tunick er internasjonalt anerkjent for 
sine stedsspesifikke installasjoner av nakne folkemengder i spektakulære 
naturlandskap, eller i berømte omgivelser som Sydney Operahus. 

– For første gang er han invitert til Norge for å utforske Bodø som sted 
gjennom sin kunst. Resultatet vil bli presentert i form av fotografier under 
Bodø Biennale. BODØ BODYSCAPE er initiert og finansiert av Bodø kommune 
og Nordland fylkeskommune. Ønsker noen å delta så kan de melde seg på 
via www.bodobiennale.no/spencertunick. Som takk vil alle som deltar motta  
et fotografi i et begrenset opplag av kunstneren, oppfordrer  
Elise Hoedemakers.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Amalie Marie Selvik  ◆◆  Briony Campbell  ◆◆  Susanne Forsland  ◆◆  Spencer Tunick  ◆◆  Bjarte Bjørkum  ◆◆  Ingrid Larssen

Iselin Aamodt Borgan.

Elise Cosme Hoedemakers. 
Foto: Amalie Marie Selvik

Karin Blomgren Abrasion i samarbeid med Erna E. Skúladóttir av leire, 
sand, halm og terra sigilata, Visningsrommet USF, Bergen, 2016. 
Foto: Bjarte BjørkuM

Diorama.
Foto: Briony Campbell
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Fra programmet
FESTIVALUTSTILLINGEN
6. september–12. oktober
De to kunstnerne Karin Blomgren og Irene Nordli er invitert til Bodø for 
å ta et nærmere blikk på byens historie, nåtid og fremtidige utvikling. 
Kunstnerne arbeider begge materialbaserte med hovedsakelig leire  
og keramikk, og skal presentere hvert sitt stedsspesifikke kunstverk  
i utstillingslokalene til Stormen kunst og Bodø kunstforening. 

HERFRA TIL SVARTEHAVET
6.–9. september 
I lokalene til Norsk Luftfartsmuseum vil Unni Gjertsen vise sin film Herfra 
til Svartehavet, om ubåtjakt i Østersjøen og minner fra den kalde krigen. 
Filmen handler om hvordan landskap og historie former underbevisstheten. 
Gjennom litteratur og dagsaktuelle nyheter berøres et geografisk belte som 
går fra Norskekysten via Østersjøen, gjennom de Baltiske landene og Polen, 
og helt til Ukraina og Svartehavet. 

LØSE TRÅDER
6. september–7. november 
På Nordlandsmuseet blir det utstilling med broderier fra Ingrid Larssen 
sitt kunstprosjekt Løse Tråder. Kunsthåndverken har hentet inspirasjon 
fra to nasjonale skatter i NordEuropa: den islandske nasjonalskatten 
Alvekoneduken fra Bustarfell, og den største skatten fra vikingtida i  
NordNorge som er sølvskatten fra Bratten i Bodø. Gjennom sine broderier 
drar Larssen referanser til naturmytiske sagn, historie, natur og landskap. 

SYMPOSIUM: KUNST + SAMFUNNSANSVAR
6. og 7. september
Bodø Biennale og Nordland fylkeskommune holder et todagers 
symposium om kunstens rolle i samfunnstutvikling.

Tematikken har en internasjonal relevans, men det lokale og regionale, 
Bodø og Nordland blir et fokus  i samtale og debatt. Blant annet det 
at Bodø offisielt søker om å bli Europas kulturelle hovedstad i 2024 
og byutviklingsprosjektet «Ny by – Ny flyplass». Har kunsten en rolle i 
samfunnsutvikling? Trenger vi kunstnerisk kompetanse i samfunnsutvikling?

Blant de inviterte foredragsholdere og bidragsytere er kunstner 
Eva Bakkeslett, Sigrid Røyseng som er professor ved Institutt for 
kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, Frances Whitehead 

som er professor ved kunstakademiet i Chicago og har jobbet med kunst 
og offentlighet i over 30 år. Italienske Roberto Casarotto avdelingsdirektør 
for moderne scenekunst ved Centro per la Scena Contemporanea i 
Italia, Stine Nilsen direktør for CODA Oslo internasjonale dansefestival, 
prosjektleder Anne Beate Hovind i Kunst for Bjørvika Utvikling som blant 
annet står bak etableringen av Oslo kunsthall, Sjøbadet på Sørenga 
og Festningsallmenningen som er tilholdssted for SALT. I tillegg til 
dansedramaturg Thomas Schaupp og kunstsosiolog Dag Solhjell.

Symposiet vil foregå på Bodø videregående skole.

SOUFFLETTE
7. september
Carte Blanche vil igjen gjeste biennalen med en ny danseforestilling på 
Stormen konserthus. Soufflette av dansekoreograf François Chaignaud tar 
utgangspunkt i det franske slanguttrykket «soufflette» – som betyr å blåse 
røyk inn i munnen på en annen person. Det er en intim handling der pusten 
gir liv og beruselse.

CAPRICE
8. september
Bodø Biennalens eget bestillingsverk Caprice blir et kunstnerisk samspill av 
ulike kunstuttrykk. Danser og koreograf Maria K. Landmark i samarbeid 
med Aleksander Johan Andreassen som jobber med film, videoinstallasjoner 
og videodesign for teater. Tid og sted kunngjøres senere.

WORKSHOP I DANSEDRAMATURGI
8. og 9. september
Det blir arrangert flere workshops gratis for profesjonelle  
dansekunstnere. Blant annet om dansedramaturgi med  
Thomas Schaupp i Stormen bibliotek.

Hele programmet finner du på  
www.bodobiennale.no

Foto: Susanne Forsland  

Spencer Tunick, Switzerland, Aletsch Glacier 1 (Greenpeace)(2007).
Foto: © Spencer Tunick
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FESTSPILLENE I NORD-NORGE
HARSTAD, 23.–30. JUNI 2018

Skapende  
festspillkunst
Festspillbyen Harstad blir som vanlig fylt med kunstopplevelser under 
Festspillene i juni. I Galleri Nord-Norge blir Institutt for natur og kunst 
en åpen og eksperimenterende festspillutstilling som inviterer til 
vitenskapelig grubling og filosoferende møter med kunst. 

Årets festspillutstilling er kuratert av Hanne Hammer Stien i samarbeid 
med UiT Norges arktiske universitet. Hammer stien forteller at under 
Festspillene vil utstillingsrommet kontinuerlig fylles med ulike kunstprosjekt, 
kunstnermøter og aktiviteter. Det er ikke en vanlig utstilling vi snakker om, 
og det som skjer avhenger av folkene som er til stede. Det kommer til å skje 
enormt mye, som en festival i festivalen. 

Er det et skille mellom natur og kultur? 
Et knippe kunstnere og forskere er invitert til å utfordre den akademiske 
trangen til å opprettholde kategoriseringer og årsaksforklaringer.  
For hvorfor ikke betrakte alle ting i verden – bakterier, kunst, søppel, 
algoritmer eller mennesker – til å gjensidig virke på hverandre og verden? 
Kunstnerne Anders Dahl Monsen og Arne Skaug Olsen undersøker om 
mikroorganismer har politisk vilje? Arkeologene i forskningsprosjektet 
«Unruly Heritage» undrer seg over hvilke kunnskaper plastsøppel kan gi 
oss. Kunstner Anne Haaning er opptatt av parallelle strukturer i teknologi 
og språk, mens kulturforsker Britt Kramvig sammen med kunstnerne 
Margrethe Pettersen og Katarina Pirak Sikku ser nærmere på mytologien  
vi lever med i landskapet i SørTroms. Silje Figenschou Thoresen tegner fritt 
etter arkeologiske kart som viser til samisk bosetting. Slik dekonstruerer 
hun ikke bare den arkeologiske karleggingen av NordNorge, men hun 
skaper også en egen verden.

Fokus på det nordlige
Kunsthistorikerne i forskergruppen WONA – Worlding Northern Art er 
opptatt å undersøker hvordan kunst – og forskning på kunst – er med 
på å skape nord som ulike verdener. Mens kunstner Kåre Grundvåg 
skal kontinuerlig bygge opp og bygge om på utstillingsdesignen som 
han skaper sammen med de andre medvirkende i prosjektet. I tillegg til 
at publikum får møte kunstnere og forskerne mens de arbeider vil det 
daglig være et program med forelesninger holdt av kunsthistorikere 
tilknyttet Universitetsmiljøet i Tromsø, kunstnersamtaler og andre 
hendelser. Blant annet «PoalaÁnde og tromma» foredrag ved Monica 
Grini. Arkitekturvandringer i Harstad Kino og Galleri NordNorge med 

kunsthistoriker Elin Haugdal. «Hvordan lytter vi oss inn i landskapet?» 
en samtale om felles forskningsutfordringer med Katarina Pirak Sikku, 
Margrethe Pettersen, Britt Kramvig og Hanna Guttorm. Bjørnar Julius 
Olsen skal snakke om samtidsarkeologi og arkeolog Þóra Pétursdóttir vil 
holde foredrag om «Søppel og kulturarv». Kunsthistoriker Charis Gullickson 
ved Nordnorsk Kunstmuseum vil fortelle om kunstnere som jobber med 
dyrehud som materiale i sin kunst. Det vil bli et spennende dypdykk i 
tegningene til Johan Turi i foredraget «Å tegne en verden» av kunst 
historiker Hanna Horsberg Hansen. 

Japansk outsider art
Under fjorårets festspill åpnet SørTroms Museum avd. Trastad samlinger 
et popup galleri i gågata for kunstretningen outsider art. Dette er kunst 
som skapes hele tiden, over hele verden. Oftest er den skjult. Laget av svært 
talentfulle og produktive kunstnere som av ulike årsaker ofte er tilknyttet 
kunstverksteder ved institusjoner. Ønsket er å skape et nasjonalt senter  
for outsider art i Norge, og popup galleriet har hatt et strålende suksessfullt 
år med seks nasjonale og internasjonale utstillinger med outsiderkunst 
av kunstnere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Canada. 
Utstillingen Japansk outsider art åpner under årets festspill og presenterer  
et berikende møte med japanske outsiderkunstnere som er veldig populære  
i hjemlandet sitt.

Containerverksteder
Norske Kunsthåndverkere NordNorge inntar Festspillene med to mobile 
containerverksteder og gjør det mulig for publikum å ta del i og følge med 
på når kunsthåndverk skapes. Her blir det mulig å lage sin egen sølvring 
og i åpningshelgen vil keramikerne Marit Landsend og Grethe Winther 
Svendsen inviterer publikum til å delta på Rakuverksted – en gammel 
brenneteknikk for keramikk som gir spontane og varierte resultater. 
Tekstilkunstnerne Ingunn Milly Hansen og Kari Elfstedt inviterer publikum  
til workshop med innføring i den japanske fargeteknikken shibori. Alt er 
gratis og åpen for alle. 

Lag egen fotobok
Atelier NOUA fra Bodø inviterer også til en popup utstilling med et utvalg 
av norske og internasjonale fotobøker. Med daglige popin verksted hvor 
barn (og voksne) i alle aldre kan komme innom å lage sin egen fotobok.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Philip Spillmann  ◆◆  Simone Ritter  ◆◆  OA Street Gallery

Kunstverket til Ann Mari Erichsen Jeg er meg, 2014, 
ble presentert under åpningsutstillingen i 2017.
Foto: OA Street Gallery

Philip Spillmann er  
medlem av Norske 
Kunsthåndverkere  
NordNorge som 
arrangerer salgsutstilling. 
Øredobber av Vesterålens 
fiskebollebokser.
© Philip Spillmann
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«NO ISLAND»
VADSØ KUNSTFORENING, 08.–26. SEPTEMBER 2018

Intet menneske er en øy
No man is an island / entire of itself / Every man is a piece of the continent /  
a part of the main. Slik lyder første strofe i diktet No Man Is An Island 
skrevet av John Donne i 1624 – hvor tittel og tema for utstillingen  
No Island er hentet fra.

No Island er fjerde utstilling i prosjektet «Tidsreisende» som er initiert 
og kuratert av Kamilla Sajetz Mathisen og Sigrid Høyforsslett Bjørbæk. 
Utstillingen samler syv nyetablerte kunsthåndverkere som arbeider 
material basert og tar utgangspunkt i menneskets og materialenes utvikling 
og relasjon til omgivelsene. Stikkord er tilhørighet, påvirkning, tilknytning 
og identitet, både i sosiale forbindelser, geografisk, og kulturelt, men også i 
forhold til klasse og miljø. Med digital vev som utgangspunkt trosser Noomi 
Louise Håseth Gjerde (1983) en regelbundet tradisjon i sin søken etter 
alternative måter å konfluere trådene. Resultatet er store vevde arbeider, 
der manipulerte fotografier og ord brukes som en direkte kommentar på, 
eller en inngangsport til det monotone, meditative arbeidet med veven. 

Glass og leire
Kenneth Stordalen (født 1980) bruker ubrent leire for å skape midlertidige og 
stedsspesifikke vegginstallasjoner. Hans tegninger av våt leire på vegg består 
av en rekke punkter som til sammen konstruerer et presist, geometrisk 
mønster. Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (født 1980) lager tykke, blåste glass
objekter der overflaten bearbeides gjennom gravering, sandblåsing og 
ulike slipeteknikker. Glass er et amorft stoff, som både er flytende og fast, 
og dermed uformelig og formløst. Noe som gjør at Bjørbæk leker gjerne 
med denne strukturløse tilstanden symbolsk og assosiativt med overgang 

og transformasjon. Martin Woll Godal (født 1982) bygger skulpturer. Bit for 
bit setter han sammen ulike strukturer, rom og volumer, leire og keramikk. 
Moduler blir til repeterende byggesteiner i større konstruksjoner som 
inviterer til lokale tilpasning. Slik kan hans installasjoner bygges i forhold til 
omgivelsene, og bygges om for å passe nye steder. Kamilla Sajetz Mathisen 
(født 1976) lager skulpturer og installasjoner i keramikk, der hun tilnærmer 
seg mennesket som biologisk og mytologisk vesen.

Håndverksmessig utforskning
Johannes Engelsen Espedal (født 1988) lager stedsspesifikke installasjoner 
ved å sette sammen ulike elementer på en måte som gjør at de fungerer 
i en helhet. Det kan være snakk om modellerte objekter i leire, utskårede 
trestykker eller funnede objekter som han har bearbeidet. Ofte fremstår 
de som fragmenterte, før de tilpasses og går inn i nye sammenhenger. 
Sammenføyningene skjer gjennom en håndverksmessig utforskning  
hvor søken etter kunnskap om de ulike materialene ligger til grunn.  
Det hele er en søken etter komposisjon som spiller på en tvetydighet,  
en materiell tyngde kombinert med en svevende letthet. JanEgil Finne  
(født 1980) jobber med skulptur, performance og tegning. Hans arbeider  
er prosessorienterte og omfavner kroppens ubevisste, spontane og  
erotiske dimensjoner. 

Utstillingen er todelt, og tar sikte på å integrere stedet man besøker 
i arbeidet med tematikken, både gjennom stedsspesifikke verk, fysiske 
møter mellom kunstnere og publikum. No Island er støttet gjennom Statens 
Utstillingsstipend og Billedkunstnernes Vederlagsfond. Følg utstillingen  
på Instagram @timetravelers.

✎ Monica Milch Gebhardt  ▶  leder VADSØ KUNSTFORENING
 Vadsø kunstforening

I bakgrunn Noomi L.H. Gjerde TXTVEV i håndvevd  
TC1 og ull, og Martin W. Godal Installasjon ∞ (Uendelig) 
i dreid terrakotta.
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KUNSTKRITIKK
SISSEL MUTALE BERGH «OKSIDE RÏHPESIEH»
SÁMI DÁIDDAGUOVDDÁŠ – SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST,  
14. APRIL–10. JUNI 2018

Sterke følelser  
og store tap
Det er et intenst engasjement i Sissel Mutale Berghs utstilling  
Okside rïhpesieh på Samisk senter for samtidskunst. Men hvor går 
grensen mellom engasjement og en litt for tydelig fortelling om 
minoritet og storsamfunn, natur og industri, tradisjon og modernitet?

Identitet er vår tids sentrale omdreiningspunkt. Det popper opp overalt. 
Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvem kan jeg bli? I et ene øyeblikket 
er alt mulig, alt flyter, du kan velge selv. I det neste er det røtter og 
opprinnelse og tapt kontakt. 

Mye av den samiske kunsten kretser rundt den siste varianten, og Sissel 
Mutale Bergh føyer seg sånn sett inn. Hun er vokst opp i Trøndelag, og er 
opptatt av Trøndelagregionens sørsamiske røtter. Disse røttene, denne 
kulturen, dette språket og denne historien gjennomsyrer det kunstneriske 
arbeidet som til sammen utgjør utstillingen Okside rïhpesieh. Oversatt til 
norsk betyr det «dørene åpner seg», og det er en tittel som fanger opp 
essensen i dette prosjektet: Vi inviteres inn i rom som har vært skjult, ikke 
bare for storsamfunnet, men også i de fortellingene som typisk formidles fra 
de samiske miljøene selv.

For alle minoriteter har egne minoritetsgrupper i seg, og i det samiske 
Norge er sørsamene er del av de færre blant de få. Norske myndigheter 
antar at det bor om lag tusen sørsamer her i landet, og mindre enn 
halvparten snakker språket. Det står på Unesco sin liste over alvorlig truede 
språk, og selv om det finnes skoleringstiltak, er det vanskelig fordi de få 
brukerne bor spredt. Det sørsamiske kan altså lett forsvinne helt, og denne 
trusselen har åpenbart motivert Bergh som kunstner. Hun vil at vi skal se 
noe vi ikke har sett før. Det er en prisverdig motivasjon, men budskapet  
og narrativet har vi allikevel møtt mange ganger tidligere. 

Klar fellesnevner
Utstillingen er svært variert hva uttrykk og medialitet angår. Her er 
skulpturer, her er foto, her er malerier, tegninger, et enormt kart, og 
dessuten to omfattende videoinstallasjoner. Her er nye arbeid og eldre 

arbeid, og de beveger seg fra det svært konkrete til det mer surrealistiske 
og abstrakte. Tematisk er det allikevel en klar fellesnevner som handler 
om fornorskning, forsvinning, overgrep, sinne, og en kamp for å løfte det 
sørsamiske fram igjen. Bergh er særlig opptatt av majoritet versus minoritet, 
men her er i tillegg en tydelig markering av dikotomien modernitet og 
natur. Også der blir det noe repetitivt over budskapet. Mer om det snart.

Dette nesten tapte sørsamiske språket er særlig sentralt i Berghs 
store kartarbeid Ajmoeji ajtoejimh, som betyr noe i retning av utvisket eller 
utvasket. Dette er et pågående kunstprosjekt som leter etter spor av det 
sørsamiske i så vel ord og stedsnavn som landskap, arkeologiske funn og 
historier fra kysten av Møre, Trøndelag og tilliggende områder. Kartet fyller 
nesten en hel vegg i galleriet, og strekker seg fra tak til gulv. I tillegg til et 
omriss av geografien er det nitidige opptegnelser og ordforklaringer.  
Alt håndskrevet med blyant, nøye nedtegnet og med piler og streker  
og forbindelser. 

Det er et stort kunstlingvistisk forskningsprosjekt som inkluderer 
flere ulike samarbeidspartnere. Det viser hvordan samiske begreper 
har blitt fornorsket og endret, skjult og dreid, og det er et imponerende 
stykke arbeid som er lagt ned for å samle inn dette materialet. Bergh ser 
eksempelvis på stedsnavnet «Oksbåsen», og minner om at okse betyr dør 
eller åpning på samisk, og at det samiske ordet for hellig område er båassja. 
Kan det være at dette slettes ikke handler om okser og storfe, men tvert 
imot en omskrivning av sørsamisk navngivning?

Det er interessant, men dette er samtidig et krevende prosjekt å ta 
inn. Det er mye tekst, mange detaljer, og mange av tekstene er også helt 
utilgjengelige fordi de er så høyt oppe på veggen at det ikke går an å lese. 
Det er kanskje et kunstnerisk poeng i seg selv, gitt den tematikken Bergh 
behandler, men slik det står nå framstår verket med svak struktur og 
inngang. Med mindre man er oppriktig interessert i lingvistikk og spor  
av språk, skal det en del til for å samle den motivasjonen som trengs for  
å gå inn i de svært mange detaljene i dette kartarbeidet.

✎ Anki Gerhardsen  ▶  FRILANS JOURNALIST OG KRITIKER
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Sámi Dáiddaguovddáš  ▶  Egil Rasmussen

Noerte Mïere Fuelhkie (2018) 
er 6 meter høyt. Fra «Ajmoeji 
ajtoejimh» som er tittelen på et 
imponerende kartleggingsarbeid 
som leter etter spor av sørsamisk 
språk og kultur i områdene rundt 
Møre og Trøndelag.
Foto: Anki Gerhardsen

Noerte Mïere Fuelhkie, detalj.
Foto: Anki Gerhardsen
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Det rene mot det stygge
Da er objektene, skulpturene og filmene som i stor grad preger resten 
av utstillingen, enklere å forholde seg til. Der er det lett å se en klar 
sammenheng mellom mange av arbeidene, og dette skaper både oversikt 
og rom for fordypning. Det er fint, men dermed blir også budskapet i 
utstillingen så markant og så klart at det tidvis blir overtydelig. Det skyldes 
delvis at verkene formidler den samme virkelighetsopplevelsen og den 
samme fortellingen, men dette overtydelige handler nok også om at det 
er vanskelig å lage kunst om samiske tap uten å tangere eller gjenta den 
beretningen mange andre kunstnere har gitt før.

Jeg skal forsøke å være konkret: I begge videoinstallasjonene er det 
samiske hele tiden plassert i en kontekst av ekthet, tradisjon, urkraft, 
passivitet og offerrolle, mens det ikkesamiske representerer makt, 
overgrep, arroganse, dumskap, rovdrift, plastikk og vold. Her kommer  
også dikotomien natur og modernitet inn, og der tilhører det samiske 
naturen og det opprinnelige, mens storsamfunnet tilhører den  
ødeleggende moderniteten. 

Slik jeg leser Berghs arbeid, kommer denne todelingen også tydelig til 
uttrykk i den tittelløse serien av skulpturer som blander biter av trestammer 
med syntetiske materialer. Trestammen som er gjennomboret av en stor 
mengde kulepenner gir dessuten direkte assosiasjoner til forbindelsen 
mellom overgrep og tapt språk. En fortelling om makt og overgrep pipler 
også ut fra det skalplignende objektet med langt, flettet hår. 

Men aller mest kommer todelingen og den noe monotone fortellingen 
om makt, fram i filmen som bærer tittelen Tjaetsie. Her vipper det nesten 
over i klisjeene.

Natur mot modernitet
Tjaetsi er den første i en serie filmer, som i følge katalogteksten undersøker 
relasjonen mellom menneske og verden sett fra et lokalt utgangspunkt. 
Den felles vignetten er knowhowknow. I Tjaetsi er det havet det handler om. 

Filmen vises på et stort lerret i et eget rom, og på gulvet foran lerretet  
ligger en bjørkestamme innbundet i rødt nylontau og garnkavler.

I hele filmen er kontrasten natur/industri særlig påfallende. Dette er 
et tema som engasjerer kunstnere globalt, og med de mijøutfordringene 
verden står overfor, er ikke det så rart. Det som er rart er at så få kunstnere 
makter å ta i denne tematikken uten å henfalle til selvfølgeligheter og 
utsagn som politikere, miljøbevegelsen og mediene fint greier å formulere 
på egen hånd.

Tjaetsi er sånn sett ikke noe unntak. Vi blir med ned på dypet, til det 
hemmelighetsfulle livet i havet. Bildene er vakre, og sammen med Maja 
Solveig Kjelstrup Ratkjes musikk og lydkulisser, blir det enda vakrere. Her er 
også gløtt av trebåtbygging, barn som leker i fjæra, og fotografier fra gamle 
dager. Denne sårbare skjønnheten kontrasteres av trålere og lakseindustri, 
fisk som gisper etter luft i overfylte garn, arbeid i høy hastighet på kaiene, 
og sinte stemmer som jager filmfotografen vekk fra privat grunn. En 
langhåret, svartkledd, mystisk kvinne med tydelige samiske trekk er en 
gjennomgangsfigur i filmen. Hun observerer, vandrer, dukker opp uventet 
og overraskende, og representerer noe nesten utenomjordisk og dypt 
sanselig. Med jevne mellomrom stirrer hun rett inn i kamera med et sterkt 
og kraftfullt blikk før hun til slutt blir til en fisk og absorberes av naturen.

Det er lett å forstå fortvilelsen over historien, og også det pågående 
misforholdet og tapet den samiske kulturen opplever. Men skal kunsten 
hjelpe oss både med å se, gruble og reflektere over verden, må den lete 
etter vinkler som både vider ut hodet og dessuten demmer opp for 
stereotypier. Okside rïhpesieh hjelper oss å se, men dessverre følger litt  
for mange stereotypier med på kjøpet.

Utstillingsoversikt  
med installasjonen 

Dalvedh (2014) stående 
midt i rommet.

Foto: Sámi 
Dáiddaguovddáš/ 

Egil Rasmussen

Skulpturene på utstillingen bærer ikke egne 
titler. Mange av dem taler allikevel et tydelig 

språk. Her er Gazeface (1996/2018) objekt av 
voks med langt, flettet hestehår.

Foto: Anki Gerhardsen

Flere skulpturer er laget av biter av trestammer 
kombinert med syntetiske materialer eller gjen
stander. Uten tittel (blå)(2018) objekt i tinnved.
Foto: Anki Gerhardsen

Filmen Tjaetsi (2018) og på gulvet 
Sarjehtahke (2018) fra serien 
knowhowknow bestående av  
syv trålkavler, syv fortøynings
liner, tre vindknuter.
Foto: Anki Gerhardsen
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KUNSTKRITIKK
JET PASCUA, «ABANDON»
TROMSØ KUNSTFORENING, 06.–22. APRIL 2018

Mellom terapi og traume
Bristende familiebånd og politisk ansvarsfraskrivelse står i sentrum  
når kunstner Jet Pascua tar oss med til Filippinene. Landet hvor han 
vokste opp, men forlot. I «Abandon» forteller Pascua en sterk og 
personlig historie om migrasjon. Om det som ligger bak og om det  
som kommer etterpå.

Utstillingen Abandon markerer slutten på Jet Pascua sitt treårige stipendiat
prosjekt i det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 
ved Kunstakademiet i Tromsø.*

Hos Tromsø kunstforening er videoinstallasjonen Hendiatris det første 
kunstverket man støter på. Bilder fra dagliglivet og bybilder fra Filippinene 
projiseres på veggene i utstillingsrommets hjørne mens større projeksjoner 
midt i rommet viser intervjuer som kunstneren har gjort av sin onkel, 
far og tante. De snakker om familieliv, utdanning og arbeidssituasjonen 
på Filippinene. Men først og fremst om å forlate barna sine. Slik fedre i 
øystaten sørøst for det Asiatiske fastlandet har gjort i generasjoner for  
å tjene penger til familien hjemme. De forteller om tapt familietid som en 
tøff, men nødvendig konsekvens. For det å være borte fra familien er ikke  
et valg man tar.

Hendiatris viser seg å være en sentral brikke i Abandon, ved at den gir 
innblikk i hvordan migrasjon ikke bare påvirker de som blir igjen, men 
også de som forlater sin familie. Pascua opplevde selv å bli forlatt av sine 
foreldre, og møtet med hans familiemedlemmer i gjør et sterkt inntrykk, 
fordi de gjennom sitt nærvær – og fravær – har hatt stor innvirkning på 
kunstnerens liv. Hendiatris legger i det hele tatt hele grunnlaget – den 
emosjonelle stemningen – som følger meg opp trappene til resten av 
utstillingen i andre etasje.

Frustrasjon og familie
Her finner jeg Plus Ultra (Further beyond), en treplate lent mot trappe
gelenderet i gangen. I det harde trematerialet er det slått inn gafler i  
metall. Et sted på platen er flere gafler samlet i en haug, som om noen  

midt i prosessen har gitt opp og forlatt prosjektet i frustrasjon.  
De resterende gaflene som står tett i tett i platen, danner en form som 
ligner en pilspiss. Styrt av opplevelsen i første etasje opplever jeg verket 
som en installasjon som peker i retning av frustrasjonen som traumatiske 
opplevelser fører med seg – for eksempel ved familiesplittelse og migrasjon. 

Ulike virkeligheter
Det er to svært ulike verdener som møter meg i de neste verkene.  
I Surrounded by water legges frustrasjon og bitre følelser bort. Filmen som 
vises på en stor skjerm i et eget rom er nok et sterkt møte med Pascuas 
familie. Denne gangen er det et møte mellom kunstneren og hans gamle 
bestemor som ligger for døden. Her er det kun ømhet, respekt og det sterke 
båndet mellom en bestemor og hennes barnebarn som er i fokus.

Den eldre, elegante, kvinnen – som skryter av hvor flink hun er å holde 
seg og barnebarna rene – ligger påkledt i senga med et hvit laken trukket 
opp til brystet. Hun ligger avslappet med en arm bak hodet mens hun 
prater med Pascua som vi kun hører stemmen til. I samtalen spør Pascua 
henne om situasjonen hennes i dag, om sykdom og alderdom, samtidig 
som han nøster opp tråder til barndommen da han og andre barnebarn 
var på besøk hos henne i Putlod – en provins i Filippinene. Hun snakker 
hjertelig og rolig om dagligdagse temaer som samtidig beskriver landets 
sårbare situasjon relatert til for eksempel utdanning og fattigdom. Men hun 
deler også eksistensielle refleksjoner om døden og forholdet til familien sin. 
Hun ikke er redd for å dø, men hun er redd for å bli glemt. Og hennes aller 
største ønske er å få samlet familien før hun dør. 

Du kan ikke unngå å bli grepet, og berørt går jeg videre til neste rom 
hvor jeg finner den multimediale installasjonen We can do magic. Arkivklipp 
fra diverse debattprogrammer og nyhetssendinger viser en ganske annen 
situasjonsbeskrivelse. Videoklippene projiseres på hver sin vegg i rommet. 
Støpte byster av mektige menn – som begge har fått deler av ansiktet 
knust er festet til veggene og skaper kontraster til de nærmest uvirkelige 
scenene som foregår bak dem – hvor blant annet diktatoren Ferdinando 

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 Hilde Sørstrøm  ◆◆  Mats Gangvik

We can do magic, tokanals 
videoinstallasjon med skulpturer  
gir et bilde av hvordan politikken  
virker og ikke virker i et land preget  
av korrupsjon og fattigdom.
Foto: Hilde Sørstrøm

Dust, installasjon med portrett hugget i tre.
Foto: Jet Pascua
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Marcos hylles. Blandingen av historisk og nyere materiale viser at historien 
gjentar seg. Det sender tankene til dagens absurde situasjon i landet, med 
en president som står fritt til å bekjempe kriminalitet med utenrettslige 
drap. Og det tilsynelatende med folket i ryggen. Det er denne håpløse 
situasjonen som avsløres i verket. Mitt tidligere møte med Pascuas familie 
i foregående verk sitter friskt i minnet, og tvinger frem spørsmål om 
politikeres tilsynelatende fraværende ansvarsfølelse når det gjelder deres 
innvirkning på økonomi, familieliv, arbeidsliv, og utdanningsmuligheter  
i landet. 

Tosidighet
Å ta i bruk kunsten som et terapeutisk virkemiddel er selvsagt ikke nytt.  
Det som særlig interesserer meg i Pascuas tilfelle er tosidigheten som viser 
seg i vekslingen mellom ømhet og vrede. Dette kommer spesielt tydelig 
frem i vegginstallasjonen Dust. Mannsportrettet som er plassert i det nest 
siste rommet er hugget ut i tre. På gulvet ligger flis og trespon som spor 
etter selve uthuggingen og tilfører det ellers respektfulle portrettet noe 
av den samme frustrasjonen som kom fram i gaflene i Plus Ultra (further 
beyond). I denne tosidigheten, som synes å være gjennomgående i hele 
utstillingen, avslører Pascua at prosessen med å gå tilbake for å forsøke  

å forstå og forsone seg med hvorfor ting er blitt som de er blitt – kan være 
både terapeutisk og traumatiserende på samme tid.

Tanker fra taket
Installasjonen The Others som avrunder utstillingen består av plater av 
bølge blikk som sammen med plater i tre og papp fyller hele det innerste, 
og største, rommet. Montert på gulvet danner installasjonen en forhøyning 
som ligner rekker med hus og hustak som besøkende er velkommen til å 
gå på. Jeg beveger meg over de knirkende takplatene og inn i nattemørket 
som preger rommet. Små glipper i tak og vegger slipper ut lys og lyd og 
danner et bilde av barn og voksne som snakker livlig sammen i rommene 
under taket. Jeg setter meg ned. Det er tid for kontemplasjon. Til å kjenne på 
det massive inntrykket utstillingen har etterlatt seg. På hvordan politikkens 
innvirkning – eller manglende innvirkning – i dag og gjennom historien – 
splitter familier og får store konsekvenser for enkeltmenneskers livssituasjon. 
Det er jo ikke nytt, men Jet Pascuas personlige og kollektive erfaringer fra 
Fillippinene danner likevel en ny historie fortalt på en svært virkningsfull 
måte. Den narrative oppbygningen, som kunne blitt kjedelig bygger her opp 
en intensitet som stadig forsterkes og dras med videre til siste slutt. Og én 
ting er i alle fall sikkert; Abandon er en utstilling som blir værende.

Surrounded by water, videoinstallasjon. I filmen møter vi 
kunstner Jet Pascua i samtale med sin døende bestemor.
Foto: Hilde Sørstrøm

The Others.
Foto: Mats Gangvik

Hendiatris, flerkanals videoinstallasjon.
Foto: Mats Gangvik

*Ved Det kunstfaglige fakultet på UiT – Norges arktiske universitet.
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KUNSTKRITIKK
AVGANGSUTSTILLINGEN 2018 MASTER OG BACHELOR – KUNSTAKADEMIET I TROMSØ
TROMSØ KUNSTFORENING, 4.–27. MAI 2018 

Vidtspennende 
avgangsutstilling
Til tross for at det i alt er nitten verk med tretten forskjellige kunstnere 
er det ingen som forsvinner i mengden. Dette er nyutdannede kunstnere 
som vet hva de driver med, og det oser selvsikkerhet fra alle kunstverk. 

Årets avgangsutstilling er svært variert. Her finner vi kunstverk av forskjellige 
slag: videoinstallasjoner, gamle rustne materialer, tegning, dagbøker, 
digital kunst, skulptur, broderi og skrevne manifester. Kunstnerne har vært 
selvstendige og hatt ansvar for sin egen prosess noe som blir belyst av 
utstillingens mangfoldighet i materiale, teknikk og medium. 

Mennesket og forholdet til omgivelsene
I kjelleren og i første etasje har de åtte bachelorstudentene fått stille ut 
fordelt på tre rom. I første etasje bærer kunsten i det ene rommet preg av 
natur, sjø og dyreliv. I det andre rommet pekes det mer mot mennesket og 
forholdet til omgivelsene våre. Kanskje forsøkte kunstnerne ikke å sette sine 
kunstverk under et overordnet tema, men likevel taler ting et eget språk når 
de blir satt sammen.

Et eksempel på menneskers forhold til omgivelsene fant jeg hos  
Maja Bäckström i hennes to verk Förankring 1 og 2. Hver dag i et år har hun 
jobbet med en tekstil dagbok ut ifra ideen om å vie oppmerksomhet til de 
små helt dagligdagse opplevelsene i hverdagen. Dagbøkene har hun stilt 
ut sammen med en frakk med broderte motiv og flere andre broderier på 
et svartmalt rektangel på veggen, sydd på forskjellige bakgrunnsstoffer i 
ulike farger og mønstre. Tøystykkene er gjenbrukt, noen er ujevne, med og 
uten frynser. Disse danner en bakgrunn som fremhever de hverdagslige 
objektene, sydd med sirlig brodering og sterke farger. Ketchupflasker, såpe, 
tannkrem og lypsyl er noen av de tingene vi finner i kollasjen. Bäckström 
gir oppmerksomhet til objekter som alltid er i nærheten av oss, men som 

vi aldri egentlig tenker noe særlig over. Vi tar disse tingene for gitt, men de 
utgjør likevel vår hverdag. Gjennom en fysisk akt, tråd og nål, forsøker hun 
å finne seg selv i havet med ting som utgjør oss. Valg av tema blir også 
interessant i lys av teknikken. Broderi, vev og tekstil har i kunsthistorien fått 
lite gjennomslag og oppmerksomhet nettopp fordi det ble betraktet som et 
dagligdags håndverk. I dag har derimot tekstilkunsten fått mer og mer plass 
i kunsten – og interessen har spesielt økt blant yngre kunstnere.

Ny omsorg for tingenes vesen
Også i masterutstillingen fant jeg eksempler som viser en ny omsorg 
for tingenes vesen og menneskets forhold til dem. I Magnus Wibe sitt 
masterprosjekt Innocent when you dream vender han oppmerksomheten til 
objekter han umiddelbart har funnet i sine omgivelser. Gamle bolter, rør, 
deler av gamle verktøy, spiker, metallplater og andre uidentifiserbare rester 
ligger forsiktig komponert over et helt rom i andre etasje. Objektene er 
rustne og har med tidens tann fått varme oransje toner. På gulvet dannes 
et mønster som ligner en puls, kanskje for å demonstrere at tingene i seg 
selv også har hatt et liv og en historie. Wibe ser potensiale i ting samfunnet 
har kastet bort fordi de ikke lenger har den samme nytteverdien som før. 
Det er i hvert fall mulig å betrakte Wibes arbeid som en kritikk av vårt 
forbrukersamfunn. Samtidig fremhever han verdien, de lokale historiene og 
potensiale som ligger i dem.

Komplekse følelser
Video og digital kunst gir utallige muligheter til å skape sammensatte og 
komplekse kunstverk, ikke bare som et verk i seg selv vist frem på en skjerm 
eller projisert på en vegg. Dette er noe Damla Kilickiran demonstrerer nede 
i kjelleretasjen. For å komme til hennes stedsspesifikke videoanimasjon 

✎ Marion Olsen  ▶  MA KUNSTVITENSKAP, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
 Maja Bäckström  ◆◆  Damla Kilickiran  ◆◆  Magnus Wibe

Damla Kilickiran, Psykografier (2018) videoinstallasjon og animasjoner.
Foto: Damla Kilickiran 

Maja Bäckström, Förankring 2 (2018), serie med broderi på vegg, detalj.
Foto: Maja Bäckström 
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Psykografier må jeg krabbe inn gjennom et hull i veggen til et innesperret, 
kaldt og stort rom. Rester av veggen ligger bortover betonggulvet som har 
et stort utgravd hull i midten. Det tomme mørket lyses opp av prosjektorer 
som kastet livlige mønstre og farger ut i rommet. De dynamiske formene 
er nærmest hypnotiserende, og beveger seg sakte rundt i hele rommet. 
Akkurat lik en psykograf som søker åndelig kontakt med en annen 
verden ved å frembringe spontane mønstre og tegn på papir. Kilickirans 
sammenfattende bruk av rommets arkitektur og animasjoner resulterer  
i en opplevelse som spiller på flere sanser.

Et forvarsel
I et mørkt rom i andre etasje har Matti Aikio plassert femten fjernsyn på 
paller i forskjellige vinkler og høyder. Landskapet av lysende skjermer er 
umulig å unnslippe. På bildeskjermene vitnes vi til døende maltrakterte 
reinsdyr som enten er blitt tatt av rovdyr, eller i ferd med å bli fanget. 
Bildene er groteske og den mørke atmosfæren i rommet med susingen 
fra fjernsynene understreket dette ytterligere. Videoinstallasjonens tittelen 
When the beast and the reindeer are close to each others, then there is food for 
every animal of the forest, and then they are all gathered together: wolverines, 
foxes, ravens, eagles and dogs, sier noe om motsetninger mellom natur og 
kultur. Verket tar opp en problematikk som er høyst relevant i dag der 
rovdyrpolitikken mest av alt påvirker den samiske reindriftsnæringen.  
Det summende mørket og den dystre stemningen oppleves som et 
forvarsel om en usikker fremtid.

Stopper opp
Om det var noe som klarest skilte seg ut i masterutstillingen, var det 
Ruth Alexandra Aitken som faktisk ikke stilte ut et fysisk kunstverk, men 
et manifest med en oppfordring til å være inaktiv. Under utstillingen satt 
kunstneren selv i busskuret nedenfor kunstforeningen. Hennes oppfordring 
til publikum er å ta avstand fra systemer. Ved å stoppe opp, ikke gjøre noe, 
forsøker hun å gjenfinne de ekte menneskelige verdier som ofte blir glemt i 
de rutinemessige hverdagene. Hennes manifest «Inactivism, a manifesto for 
the idle» er en kritikk mot kapitalismens sterke fokus på produksjon. Hvorfor 
skal menneskers verdi bli målt ut i fra hvor mye vi produserer, er en av 
spørsmålene Aitken tar opp. Hennes Strike from the Perpetual Motion Machine 
er i seg selv en samfunnskritisk påminnelse om å stoppe opp for å tenke 
rundt våre systemer og verdier.

Fører kunsten videre
Alt i alt har denne avgangsutstillingen vært en spennende presentasjon av 
nye kunstnerskap. Den viser hva en ny generasjon med unge kunstnere har 
sitt fokus rettet mot og hvilken vei de fører kunsten videre. Gjennom kreativ 
teknikk, organisering, medium og materiale evner de å rette kritisk lys mot 
aktualiteter ved samtiden. Med tanke på samfunnskritikken, politikken og 
de forskjellige problematikker som svever over verkene, og som er høyst 
relevant for oss i dag.

Magnus Wibe, Innocent when you dream (2018), installasjon med funnet materialer, 
metall, bomullstråder, tre, plastikk, gips og oljemaling.
Foto: Magnus Wibe

Magnus Wibe, Innocent when you dream (2018), detalj.
Foto: Magnus Wibe
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GALLERIA KUNSTFESTIVAL
MOSJØEN, 7.–14. JULI 2018

Galleria kunstfestival arrangeres i år for 13. gang. Hver sommer 
lager festivalen liv og røre i Mosjøen med utstillinger og 
kulturarrangementer rundt om i byen.

Festivalen er en blanding av kunstmesse – der alle som vil får delta – 
og utstillinger med inviterte kunstnere som vises i både tradisjonelle 
og utradisjonelle utstillingslokaler i den langstrakte Sjøgata. Galleria 
har vokst seg frem til å bli en arena for visuell kunst med et voksende 
ambisjonsnivå. Og i 2018 har en rekke organisasjoner i Mosjøen 
gått sammen for å etablere Galleria AS som et ideelt aksjeselskap. 
Foreløpig har Sjøgatas Vel, Mosjøen kunstforening, Vefsn museums 
og lokalhistorielag og Kulturverkstedet deltatt i å stifte Galleria
organisasjonen. Nytt styre er valgt og Galleri Kunstfestival har fått sin 
første daglige leder.

Galleri Kunstfestival skal ikke bare være en møteplass for fastboende 
og tilreisende kunstnere. Galleria kunstfestival ønsker å bidra til at hele 
Mosjøens befolkning, turister og andre tilreisende skal få oppleve en 
levende kulturby med mye å tilby. Kunstfestivalen vil bruke mer av byen. 
Vise kunstformer som appellerer til flere unge, og bli en mer inkluderende 
festival der publikum kan delta og få bruke sin egen kreativitet.

Festivalen har et eget kunstnerisk råd for å sikre en god blanding 
av profesjonelle kunstnere og amatører. I år er Vebjørn Sand invitert til 
å stille ut med en retrospektiv utstilling med malerier på Fru Haugans 
Hotel. Kunstnerparet KarlGustav Gjertsen og Marit Myklebust stiller ut  
i Kunstverkstedet. Så blir det en stor utstilling med malerier fra den 
avdøde kunstneren Hans Nordeng i tredje etasje i Jacobsenbrygga. 

Mosjøen kunstforening markerer i 2018 sitt 50årsjubileum med  
en festivalutstilling av kunstneren Jonny Andvik som åpner 7. juli og står 
til 28. juli. Andvik vil selv være til stede under åpningen på lørdagen og 
holder foredrag dagen etter. 

Det er et stort engasjement blant folk, næringsliv og kulturliv 
i Mosjøen for Galleria, som i årene fremover ønsker å oppnå 
oppmerksomhet for kunstfestivalen utenfor Mosjøen.

Ambisiøs kunstfestival

✎ Redaksjon  ▶  SeKunstMagasin
 © Jonny Andvik

Mosjøen kunstforening åpner sin sommerutstilling med malerier av kunstneren 
Jonny Andvik i forbindelse med Galleri Kunstfestival. Detalj.
© Jonny Andvik

✎ Amalie Marie Selvik  ▶      
 SEKUNSTMAGASIN

 Matti Aikio

NOTISER

Kjøper samisk samtidskunst
Nasjonalmuseet har kjøpt Máret Ánne Sara (født 1983) sitt politiske 
verk Pile o’Sápmi Supreme (2017). Saras teppe av 400 reinsdyrskaller med 
skuddhull i panna har blant annet blitt stilt ut utenfor Stortinget og på 
DocumENTA 14festivalen. I Kassel vakte installasjonen internasjonal 
oppsikt, og Sara høstet stor anerkjennelse og ble nominert som ett av de 
ti fremste kunstverkene under DOcUMENTA 14. Kunstneren ønsker å bidra 
i debatten og kampen om rettigheter og selvråderett for reindriftssamene 
og det samiske samfunnet. Nasjonalmuseet har også nylig kjøpt inn verk 
av Synnøve Persen, Utkast til samisk flagg (1979), Hans Ragnar Mathisen, 
Kart over Sápmi og Sámi namat Tråm’sa guovllos (1974), halssmykket Far II 
(2015) av Inger Blix Kvammen og tekstilverket Multiple Stiches – Sight in 
Absence (2016) av Aslaug Magdalena Juliussen.

Vil styrke arbeidsvilkårene
I april ble en ny interesseorganisasjon for profesjonelle kunstnere  
i Tromsø etablert. Den nye organisasjonen heter KIT – Kunstnerne i 
Tromsø og skal jobbe lokalt for medlemmenes faglige, økonomiske  
og sosiale interesser og styrke arbeidsvilkårene til kunstnere i Tromsø. 
Nå inviteres alle utøvende kunstnere og kunststudenter i Tromsø til å bli 
medlem i KIT for å jobbe sammen om et sterkere kunstfagfelt i Tromsø. 
Styreleder i KIT er Henrik Sørlid, nestleder Irene Rasmussen  
og to styremedlemmer André Enger Aas og Andrea Conradsen.  

Ny LIAF kurator
Hilde Methi er engasjert som kurator for Lofoten internasjonale kunst
festival 2019. Den Kirkenesbaserte og samfunnsengasjerte kuratoren 
Hilde Methi har de siste årene stått bak kunstprosjektet Dark Ecology 
og Living Earth. Methi vil jobbe med en kuratorgruppe bestående av 
Neal Cahoon (UK/IE), forfatter, kurator og medlem av Mustarinda 
gjesteatelierforening i Kainuu, Finland, og to kunstfaglige ansatte på 
Nordnorsk kunstnersenter Karolin Tampere og Torill Østby Haaland.  
LIAF skjer 30. august–29. september i 2019.

Máret Ánne Sara  
foran Pile o’Sápmi 

Supreme som hang i 
Neue Neue Galerie 

(Neue Hauptpost) under 
DOcUMENTA 14 i 2017.
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Sommerens utstilling på Atelier NOUA er The Universe Makers av den 
italienske kunstneren Bianca Salvo. Her vises fotografier av verdens-
rommet og konstruerte scenarier rundt interstellar utforskning. 

Mennesket har alltid vært nysgjerrig i sin søken etter svar i kosmos. I sitt 
nyeste kunstprosjekt har Bianca Salvo dykket ned i mengden av fotografier, 
bildemateriale og arkiver om og av verdensrommet fra ulike kilder. 
Hensikten har vært å se nærmere på hvordan sagn og overtro, religion, 
moderne vitenskap, teknologi, populærkultur og science fiction har bidratt til 
å forme vår kollektive forståelse av verdensrommet – om det synlige og det 
usynlige. For så å skape egne mulige scenarier i et spill mellom sannhet  
og fantasi. 

I The Universe Makers (2016–2017) presenterer Bianca Salvo tekster, 
bøker, innsamlete gjenstander, dokumenter og arkivfoto fra blant annet 

NASAs fotoarkiv. Kunstneren stiller spørsmål rundt arkivenes informative 
funksjon, og har gjort et inngrep i ulike samlinger av dokumenter med 
formål om å utfordre dets autentisitet. Kunstneren leker med faktiske bevis 
som omdannes til urealistiske scenarier. Bianca Salvo dekonstruerer og 
iverksetter gjennom å blande fortellinger, teorier, territorier og tidsepoker 
for å produsere et nytt arkiv av materiale. 

Atelier NOUA er et kunstnerdrevet atelier og arena for foto som samtids
kunst i Bodø. Bianca Salvo (født 1986) bor og arbeider i Milano og Bogotá. 
Hun har en mastergrad i fotografi fra London College of Communication 
(2012) og en bachelorgrad i Visual Art & Photography fra Istituto Europeo di 
Design i Milano i 2010. Hun underviser i Creative Research in Photography 
ved Istituto Europeo di Design i Milano. Til utstil lingen har hun fått støtte  
av Lucie Foundation ChromaLux Scholarship.

BIANCA SALVO,«THE UNIVERSE MAKERS» 
ATELIER NOUA, BODØ, 15. JUNI–14. JULI 2018

Verdensrommet

✎ Marianne Bjørnmyr  ▶  Galleri Noua
 © Bianca Salvo

Bianca Salvo, The Universe Makers.
Foto: © Bianca Salvo
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NYHET

I 2017 og 2018 har Norsk Kulturråd lyst ut søkbare midler i forsøks-
ordningen «Prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk». I årets søknads-
runde fikk 21 prosjekter tildelt støtte fra potten på tre millioner kroner. 
Den geografiske spredningen viser at det er aktive miljøer for kritikk 
i utvikling i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen. Og det er 
fagområdet visuell kunst som søkerne vier størst oppmerksomhet. 

SeKunstMagasin har mottatt midler for å styrke sin eksisterende virksomhet 
for produksjon og publisering av kunstkritikk, og formidle kunstkritikk 
i miniformat på Instagram. Prosjektet «Mer nordnorsk kunstkritikk!» 
skal bidra til at det eneste kunstmagasinet basert i NordNorge deltar 
aktivt i å formidle og synliggjøre faglig funderte meningsytringer om den 
samtidskunsten som produseres og vises i Troms, Nordland og Finnmark – 
skrevet av kunstkritikere basert i NordNorge.

I Tromsø har frilans kunstkritiker Hilde Sørstrøm også mottatt støtte til 
sin blogg Hakapik.no hvor hun publiserer kunstkritikk og andre kunstfaglige 
tekster fra Nordområdene. Kulturetaten i Troms fylkeskommune skal bruke 
sine mottatte prosjektmidler til utvikling og formidling av kunstkritikk 
i Troms. Sammen med Tekstbyrået holdes det kurs og seminarer for å 
rekruttere flere kunstkritikere som kan bidrar til å heve refleksjonsnivået 
blant kunstnere og hjelper dem å plassere seg selv i et samtidsfelt for kunst, 
både nasjonalt og internasjonalt. 

Fravær av kunstkritikk gjør kunstfeltet usynlig. Kritikk skal være 
med på å skape diskusjon og sikre kvalitet – og skape samtaler. Troms 
fylkeskommune arrangerer Kritikersamtaler#4 i juni under festspillene  
i Harstad, og Kritikersamtaler#5 i juli under Riddu Riđđu Festivála 2018  
i Kåfjord.

Instagram ▶ @sekunstinordnorge @hildehakapik

Mer nordnorsk kunstkritikk!

Sonya Kelliher-Combs stiller ut i Kunsthall Svalbard. Det vi bærer på er 
et kunstverk om utforskning av tilhørighet, identitet og hemmelighet. 
Avlange sydde lommer av hud fra reinsdyr og sau dingler løst i 
snorer og ligger på bakken. Disse delikate beholderne fremstår både 
som gjennomsiktige og beskyttende. Hva inneholder de? Hvilke 
hemmeligheter ligger vevd inn i skinnet?

Utstillingen i Longyearbyen er en del av Sonya KelliherCombs’ serie Idiot 
Strings, oppkalt etter snorer som skal hindre barn i å miste vottene sine. 
Gjennom maleri, skulptur, tegning og installasjoner utforsker Sonya Kelliher
Combs selvdefinisjon og identitet i nord. Fra sin base i Alaska finner hun 
inspirasjon i sine forfedres forhold til naturen; hvordan de brukte dyrehud, 
skinn og membraner. Ved å blande materialer og teknikker, setter hun 
spørsmålstegn ved allmenne sannheter om estetikk, samt forholdet mellom 
tradisjoner og det moderne. Symbolene i KelliherCombs kunst peker på 

historie, kultur, familie og hennes folks levevis, men også på overgrep, 
marginalisering og urfolks kamp mot strukturelle problemer.

Hvorfor Svalbard?
KelliherCombs kunst er interessant i konteksten av Svalbard –  
et territorium uten urbefolkning, som har hatt en internasjonal befolkning 
i århundrer. Gruvedriften er i ferd med å avsluttes, mens turisme og andre 
næringer er i vekst. De fleste blir bare boende i noen år. Hvordan kan 
hennes kunst kommentere et samfunn i hurtig forandring, hvor røtter  
og tradisjoner er komplekse, parallelle og individuelle?

Sonya KelliherCombs (født 1969, Alaska) er utdannet kunstner med 
mastergrad i Fine Arts fra Arizona State University, USA. Hun har iñupiaq, 
athabaskisk, irsk og tysk familiebakgrunn, og bor i Anchorage. Kelliher
Combs er innkjøpt til samlinger hos Smithsonian National Museum of the 
American Indian, British Royal Museum og Anchorage Museum.

Historie, kultur, familie og folk

SONYA KELLIHER-COMBS, «DET VI BÆRER PÅ»
KUNSTHALL SVALBARD, 24. FEBRUAR–23. SEPTEMBER 2018
✎ Charis Gullickson  ▶  kurator  ▶  Nordnorsk Kunstmuseum

 Nordnorsk Kunstmuseum  ◆◆  Chris Arend

Sonya KelliherCombs, Idiot Strings, Kunsthall Svalbard.

KelliherCombs var selv 
tilstede under monter ingen 
og åpningen av utstil lingen  
i februar. Hun holdt et kunst
verksted. I utstillings perioden 
blir det arrangementer  
hver måned.
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ÅRSMØTE
2018

Se Kunst i Nord-Norge  
avholder sitt årsmøtepå  
Stormen bibliotek i Bodø  

lørdag 08. september  
kl. 09–11. 
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Nå kan du lese  
tidsskriftet Kunsthåndverk  
i digital drakt! 
Som abonnent på tidsskriftet Kunsthåndverks  
fire årlige papirutgaver kan du nå også lese 
utgavene i digital versjon. Du får i tillegg tilgang  
til et digitalt arkiv av tidligere publiserte utgaver. 

Dersom du er mye på farten kan du velge å tegne  
et digitalt månedsabonnement til kun 19,– 

Tidsskriftet Kunsthåndverk formidler den 
materialbaserte kunsten gjennom kunstkritikk, 
intervjuer, essays og visuelle presentasjoner.

Besøk www.kunsthandverk.no for mer informasjon!

ÅRGANG 38 / Nr. 147 / UTGAVE 1, 2018
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– Visuell form kan i seg selv
være en protest. 

Kristina Ketola Bore



#02 ◆  juni 2018   19

Oversikt over kunstnere, gallerier og 
utendørskunst i Vesterålen finner du på 
www.kunstivesteralen.no/artinvesteralen.com

Kunst i Vesterålen // Art in Vesterålen
Hjem     Kart     Kunstnere og gallerier i Vesterålen     Utendørskunst     Kontakt     Bildegalleri

Bilde: Smykkekunst av Smia Silvia ved Silvia Rehnlund 
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DELTA i en serie installasjoner i Bodø med kunstneren Spencer Tunick 
lørdag 11. og søndag 12. august 2018.

Mer informasjon og påmelding: www.bodobiennale.no/spencertunick
Den kulturelle skolesekken

BODØ BIENNALE #2 
Festival for visuell kunst og dansekunst

06. - 09. SEPTEMBER 2018
Kunstutstillinger, forestillinger, workshops, symposium m.m.

bo
do
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o

Ingri Fiksdal / DIORAMA

Symposium / KUNST + SAMFUNNSANSVAR

Spencer Tunick / BODØ BODYSCAPE

Carte Blanche / SOUFFLETTE

Aleksander J. Andreassen og Maria Landmark / 

CAPRICE -  biennalens bestillingsverk

Irene Nordli og Karin Blomgren / 

BIENNALENS FESTIVALUTSTILLING

Se fullstendig program på bodobiennale.no


