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LEDER

KUNSTENS ARENA –
EN VIKTIG STEMME
Det er høst og tid for å oppsummere noen av sommerens store kunst
mønstringer. Vi reiser rundt og er opptatt av hva som skjer på de store
kunstarenaene, i Europa. Denne sommeren har Documenta 14 vært det
store trekkplasteret. I Nord-Norge kan vi sole oss i glansen av at ikke
mindre enn seks samiske kunstnere, fortrinnsvis bosatt i Finnmark har
deltatt i den store mønstringen, henholdsvis i Aten og Kassel. Endelig et
brudd på en langvarig diskurs om at kunstnere fra Nord-Norge er dårlig
representert på de store og viktige arenaer. Det er av stor interesse hvilken
tematiske vinklinger og verdenssyn disse kunstnernes kunst avstedkommer.
Noen mer identifiserbar i forhold til samisk kultur, men samtidig bærer de
en universell stemme med henblikk på globale utfordringer.
I vår landsdel har Festspillene i Nord-Norge gått av stabelen med den
årlige festspillutstillingen i Galleri Nord-Norge, Kunstakademiet i Tromsø
feirer sitt tiårsjubileum og femte kullet med kunstnere er uteksaminert
med en mastergrad i samtidskunst. En ny versjon av LIAF har nå foregått
i Henningsvær. Kunstnere som i år ble presentert på disse kunstarenaene
rommer også et internasjonalt perspektiv. Dog er disse arenaene en annen
dimensjon enn Documenta, men ikke mindre viktige stemmer sett ut fra
vår region.
I Bodø ble en ny arena for kunstopplevelser etablert av BAREDANS og
SEKUNST, tilbake et år i tid. Initiativet og engasjementet bak etableringen av
Bodø Biennale er å bidra til å løfte fagfeltene dansekunst og visuell kunst i
Bodø, Nordlands fylkeshovedstad og regionen rundt. I det vi nå er i full gang
med å jobbe mot den neste kunstfestivalen, som skjer høsten 2018 har vi
tatt et tilbakeblikk for å se hva som kom ut av tidenes første Bodø Biennale.
Norsk kunstårbok 2016 er nylig lansert og tar pulsen på viktige
utstillinger og arenaer. I årets rapport fra kunstlivet er det et fokus på lokale
problemstillinger. Bodø er representert her blant landets seks største byer.
Anki Gerhardsen skriver om hvordan den distriktspolitiske kulturpolitikk fra
1970-tallet har fungert negativt for kunstlivet i Nord-Norge.
Hun skriver om Bodø som en lavmælt stemme på den nordnorske
kunstarenaen og fremholder den første Bodø Biennalen høsten 2016, og det
rikholdige program blant annet debatten med tema: «Hva er premissene for
å løfte kunstscenen i Bodø?». Gerhardsen stiller her spørsmålet om, hvor er
egentlig kunstscenen Bodø?

Se Kunst i Nord-Norge
postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
kontoradresse: Storgata 13/15, Mediegården,
2. etasje, 8006 Bodø
tlf.: 75 50 66 20 ◆ faks: 75 50 66 25
e-post: post@sekunst.no ◆ web: www.sekunst.no
styret
finnmark: Trine Noodt, styreleder ◆ tlf.: 40 72 91 88 ◆ trine.noodt@gmail.com
nordland: Mona Iglum, styremedlem ◆ tlf.: 901 96 767 ◆ moi.polarsirkelen@nfk.no
troms: Lise Dahl, styremedlem ◆ tlf.: 91 57 33 62 ◆ lise@nnkm.no

Det har skjedd mye i Bodø i kjølvannet av fjorårets Bodø Biennale.
Vi ser en politisk vilje til å satse på kunstfeltet, økende samarbeidsklima,
dialog og inkludering. Det er tilsatt en delstilling som intendant i Stormen
Galleri. Kommunen har etablert forumet Bodø Kunst (et sammensatt
formelt faglig dialog forum). Sist men ikke minst har Bodø kommune
igangsatt sitt arbeid med en kunstplan hvor politisk bevilging er gitt i en
ramme på 1,5 millioner kroner til arbeidet. Debatten under Bodø Biennale
satte fokus på en innovativ kunstscene i Bodø. Det var skarpe, kritiske og
såre stemmer, men det har skapt en bølge av hendelser. Vi må fortsette
å løfte i lag – vi er alle med å påvirke det som er rundt oss. SEKUNST vil
at kunsten skal få en sterk stemme i samfunnsdebatten å gi oss gode
argumenter for hvordan vi skal dra felleskapet videre.
Ved å være en pådriver av denne biennalen vil vi fortsette vårt bidrag
til å bygge opp det profesjonelle kunstfaglige miljøet og de strukturer som
skal til for at Bodø skal komme opp i divisjon på kunstfeltet. Politikernes
satsning på en strategisk handlingsplan er banebrytende og skal legge til
rette for hva byen må gjøre for kunstfeltet. Det er i ferd med å skje store
omveltninger på kunstfeltet. Med stormskritt er kunstbyen Bodø i ferd med
å vokse seg sterk.
Vi vil at byen skal være hjemmearena for kunstutøvelse og løft for nye
og spennende kunstopplevelser for publikum. Vi vil at Kunstarenaen Bodø
skal få en tydelig stemme som skiller seg ut og skaper ringvirkninger i hele
landsdelen, nasjonalt og internasjonalt.

Bodø, 7. oktober 2017

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

SeKunstMagasin ◆ #03 ◆ oktober 2017
ansvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord ◆ eva@sekunst.no
redaksjon/info: Amalie Marie Selvik ◆ magasin@sekunst.no
ISSN 1893-9791 (Trykket versjon) ◆ ISSN 1893-9805 (webversjon)
opplag: 1900
neste nummer: 15. desember
tips og stoff: magasin@sekunst.no ◆ meld stoff innen: 21. oktober
frist innlevering: 10. november
ØNSKER DU Å ANNONSERE?
Ta kontakt med oss på e-post: magasin@sekunst.no
FRIST BESTILLING AV ANNONSEPLASS: 10. november ◆ PRISLISTE: www.sekunst.no
grafisk design: ccs/Claudia C. Sandor ◆ trykk: Forretningstrykk, Bodø
forside: Máret Ánne Sara, Pile o’ Sápmi (2017) på Documenta 14/Neue Neue Galerie.
forsidefoto: Monica Anette Svorstøl

2 SeKunstMagasin

HVA SKJER?
OKTOBER–DESEMBER 2017

Áigemátki – Tidsreise – Time Travel,
vises i Bodø kunstforening i november.

Lars Lerin, Sentrum, 2008. Lars Lerin er enormt respektert
for sine storslagne akvareller. Med sine skildringer fra
Lofoten med sine fiskevær og kystlandskaper har han
skrevet seg inn i norsk kunsthistorie. Detalj.

Per Berntsen, Metsä 224 Tovand
Kandalaksha Russia, 2015. Detalj.

UTSTILLINGer
I Craft, I Travel Light
29.04.–08.10.: Nordnorsk Kunstmuseum
BANGSAMLINGEN – John Savio
Utvalgte verker av John Savio fra
den nyinnkjøpte Bangsamlingen.
28.06.–01.10.: Saviomusea/Saviomuseet

Believing In The Evidence –
Ellen Synøve Holtskog, Debora Elgeholm
og Carl Johan Erikson
23.09.–22.10.: Bodø kunstforening
Skulpturlandskap Nordland 25 år
05.–27.10.: Stormen bibliotek

LARS LERIN
25.11.2017–20.01.2018: Galleri NordNorge
Juleutstillingen 2017
Hovedutstiller Christel Boquist
24.11.–17.12.: Harstad kunstforening

Nymontering av fast samling
21.10.: Nordnorsk Kunstmuseum

Mitt Landskap
Vandreutstilling i skiftende format med
kunstverk av Gunnar Tollefsen, Siri Austeen,
Linn Halvorsrød, HC Gilje, Johanne Hestvold,
Edvine Larssen, Olav Christopher Jenssen
og Vemund Thoe i regi av Se Kunst i Nord-Norge
26.08.–07.10.: Alstahaug kunstforening/
Kulturbadet galleri
18.10.–18.11.: Rana kunstforening/Rana museum

Lux Aeterna – Circle Of Life
Jenny-Marie Johnsen
21.10 - 18.11.: Galleri NordNorge

71. Nordnorske Kunstutstilling
06.10.–22.10.: Alta kunstforening
17.11.–03.12.: Vadsø kunstforening

Metsä – Per Berntsen
02.09.–22.10.: Sámi Dáiddaguovddáš/
Samisk senter for samtidskunst

Áigemátki – Tidsreise – Time Travel
27.10.–19.11.: Bodø kunstforening

40 år i Nord – Scott Thoe
16.09.–14.10.: Galleri NordNorge

Overflater og grenser – Sigfrid Hernes
10.11.–02.12.: Alta kunstforening

Come Hell or High Water – Stiv Kuling
Architects + Megali Daniaux & Cédric Pigot
Kurator: Pikene på broen
22.09.–26.10.: Terminal B, Kirkenes

Løse tråder – Ingrid Larssen
Jazzfestivalutstillingen 2017
16.09.–07.10.: Galleri AriBlå Kulturfabrikken

Kari Elfstedt
25.11.–23.12.: Bodø kunstforening

Elisabeth Alsos Strand
20.08.–01.10.: Adde Zetterquist Kunstgalleri

Synnøve Persen
07.10.–19.11.: AddeZetterquist Kunstgalleri

Paradis og Piggtråd.
Tor Esaissen og Krysset på Sørvågen
26.08.–22.10.: Nordnorsk Kunstnersenter

Undersyn – Aleksander Johan Andreassen
07.10.–12.11.: Bodø Kunstforening

Omni Anima –
Torgeir Vassvik og Ståle Stenslie
02.09.–22.10.: Sámi Dáiddaguovddáš/
Samisk senter for samtidskunst
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DOCUMENTA 14 – «LEARNING FROM ATHENS»
KASSEL, 10. JUNI–17. SEPTEMBER 2017
✎ Hilde Sørstrøm ▶ KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT
Monica Anette Svorstøl ◆◆ Documenta 14

Hans Ragnar Mathisen, Keviselie, Palais Bellevue.

Iver Jåks, Lages av deg, 1992, tre på glassplate.

Iver Jåks, Myte, 1998, tre, tauverk og trerot på glassplate.

Documenta som
postkolonial festival
Den anerkjente utstillingen Documenta har siden oppstarten i 1955 gitt
et bilde av hva som er de mest sentrale temaene i samtidskunsten. Da er
det selvsagt interessant at seks av kunstnerne som stilles ut i Kassel og
Athen i år er samiske. Men hva forteller denne involveringen av samisk
kunst om dagens internasjonale kunstscene?
Jeg besøker den 14. utgaven av Documenta i august og står overfor et
30-talls visningssteder spekket av kunstverk laget av kunstnere fra hele
verden. De fire dagene jeg har til rådighet føles som altfor lite tid, og jeg
må ta noen brutale valg. Jeg peiler meg inn på verkene til Máret Ánne Sara,
Joar Nango, Britta Marakatt Labba, Iver Jåks og Hans Ragnar Mathisen
som er spredt rundt på forskjellige visningssteder i Kassel. I tillegg til de
fem nevnte hadde også Synnøve Persen seks verk utstilt i Athen hvor
Dokumenta åpnet tidligere i år. Det ergrer meg litt at Persens flaggprosjekt ikke er utstilt i Kassel. Skissene fra 1977 til et flagg for det samiske
folket, i en tid preget av sterk samisk politisk oppvåkning, passer godt inn
i utstillingen hvor det politiske fokuset er tydelig.
Med undertittelen Learning from Athens åpner flere av kunstverkene for
refleksjon angående relasjonene mellom kriserammede Hellas og andre
europeiske land, hvor særlig flyktningpolitikk preger den politiske agendaen.
Særlig blir dette tydelig gjennom fenomenet «oss og dem» som stadig
utforskes av kunstnerne. Under denne fanen frontes også minoriteter
og urbefolkning som sentrale temaer.
Direktør Adam Szymczyk og hans kuratorteam har ikke vært beskjedne
i sitt utvalg av urfolkskunstnere. Spørsmålene jeg først og fremst stiller meg
er hva dette fokuset på urbefolkning forteller oss om dagens internasjonale
kunstscene? Hvilken betydning har den samiske kunsten i denne sammen
hengen? Hva betyr satsningen for samiske kunstnere? Og i det hele tatt;
engasjerer samisk kunst publikum utenfor nordkalotten?
Historiefortelleren
For å ta det siste først, så er svaret at samisk kunst absolutt engasjerer.
På Documenta Halle som er en av hovedarenaene ser jeg hvordan store
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deler av publikum beveger seg sakte på rekke og rad for å «lese»
Britta Marakatt-Labba sin broderte fortelling om det samiske folks
historie. Tekstilverket Historja (2003), som vanligvis henger i Teorifagbygget til Universitetet i Tromsø, blir nå sett av besøkende fra hele verden.
Over én million besøkende har sett utstillingen i Kassel og Athen i løpet
av utstillingsperioden.
Den 24 meter lange broderi-stripa er montert langs den ene lang
veggen i et enormt rom fylt med flere store og iøynefallende kunst
installasjoner. Det tok Marakatt-Labba fem år å ferdigstille broderiet,
hvor hun med nål og tråd forteller en historie som nok de færreste av
Documentas gjester kjenner til. Men Marakatt-Labba er en historieforteller
av rang. Og det er i det hele tatt svært fascinerende å se de besøkende
iherdig kommentere og bli bergtatt av historien og detaljrikheten i broderiet
som forener historiske hendelser, mytologi og hverdagsliv.
Lærerike møter
Tegninger og miniatyrskulpturer av anerkjente Iver Jåks finner jeg i
ærverdige Palais Bellevue som er en av de få bygninger i Kassel som
overlevde bombingen og ødeleggelsene under andre verdenskrig. I
store glassmontere midt i utstillingsrommet presenteres syv av Jåks sine
miniatyrskulpturer i naturmaterialer som bein, horn og tre, samt én tegning
på papir. På veggene rundt skulpturene henger sort-hvitt fotografier av Lala
Meredith-Vula fra Sarajevo. Hennes motiver av mystiske høystakker i alle
mulige former og Jåks sine tvetydige skulpturer danner sammen et mystisk
møte med kunsten hvor det blir tydelig at det er betrakteren selv må stå
for historiene og tolkningene. Noe som også understrekes i tittelen på Jåks
skulptur Lages av deg (1992). Det underfundige verket i tre representerer
mye av det Documenta 14 – Learning from Athens handler om for meg: det
å lære gjennom møter med det som oppleves som ukjent og annerledes.
Det er jo nettopp derfor at urfolkskunsten, hvor vi stadig møter tematiske
vinklinger og verdenssyn fra andre kulturer, er viktig. Og i sammenstillingen
av arbeidene til Meredith-Vula og Jåks oppstår en læreprosess som ikke
foregår ovenfra og ned, men i møte med kunstverket.

Máret Ánne Sara, Pile o’ Sápmi (2017) på Neue Neue Galerie.
Gardin av reinsdyrskaller og metallwire, porselensmykke av
aske av reinsdyr ben, fotobokser.

Joar Nango, European Everything (2017), Glass Pavilions.

Nomadeliv i nord og sør
Foruten den store kunsthallen og de ærverdige museene har
Documenta fylt nedlagte og tomme fabrikklokaler og kontorbygg
med kunstinstallasjoner. Joar Nango som også deltok i Athen med kunst
prosjekt European Everything presenteres i Kassel fordelt på to steder. I en
av flere glasspavilljonger som strekker seg langs en av byens gater ser jeg
en blanding av gjenstander som reinskinn, klær, kasseroller, tomflasker, en
vaskebalje, noen blå lysrør og en TV-skjerm med tekstfraser som «we lived
like this for years» og «they got what they wanted». Det ligner et hjem,
eller i alle fall et sted hvor noen ser ut til å ha skapt midlertidig husly. Med
reinsdyrskinn og greske vannflasker trekker de funnede objektene en linje
både til samisk nomadeliv og livet som flyktning i Sør-Europa. Teksten som
ruller over den oppreiste skjermen blir nærmest som en beskjed etterlatt av
de som har forlatt dette hjemmet. Det er med andre ord en sterk historie
som iverksettes av gjenstandene i paviljongen.
Joar Nango har forøvrig fått hjelp av flere kunstnere og håndverkere
som bidrar med videokunst, lydkunst og poetiske tekster i prosjektet.
Blant annet har Tromsøforfatteren Sigbjørn Skåden bidratt med en tekst

til filmen som vises på Neue Neue Galerie. Her finner jeg en TV-skjerm
montert bak en parkert varebil. For å få en mer «nomadisk» opplevelse
kan man velge å se filmen sittende i bagasjerommet med et lass av busker
bak seg. Den dokumentariske og poetiske filmen viser blant annet bilder
fra Hellas hvor man kan gjenkjenne lignende objekter som de som er
utstilt i glasspaviljongen. Vi får også se bygningsarbeidere og garvere i
arbeid med sveising og tilbereding av dyreskinn. En sentral del av filmen
er fortellerstemmen som leser Sigbjørn Skådens poetiske skildring om
nomadeliv i snøfylte Barents områder. Også her styrker Joar Nango
bindeleddet mellom urbefolkning og flyktninger.
Pile o’ Sapmie
Gjennom forskjellige kunstinstallasjoner under tittelen Pile o’ Sápmie,
hvor alle involverer reinsdyrskaller eller reinsdyrhoder, har kunstneren
Máret Ánne Sara de siste årene protestert mot den norske stats snevre
reindriftspolitikk. Med utgangspunkt lillebrorens kamp mot den norske stats
krav om tvangsslakt – som hindrer han i å kunne leve som reindriftsutøver
– fortsetter hun nå synliggjøringen av dette temaet i Neue Neue Galerie. ▶
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Britta Marakatt-Labba, Historja (2003–2007), broderi, ull, trykk og applikasjon på lin,
KORO/UiT Norges Arktiske Universitet, Documenta Halle.

Blant de 25 kunstnerne utstilt i den store dunkle lagerhallen, er
det Saras 4,5 meter brede gardin med reinsdyrskaller som er det mest
oppsiktsvekkende kunstverket. Tett i tett henger de hvite kraniene med
mørke hulrom og blodspor. Når jeg får øye på de strategisk plasserte
kulehullene i hver skalle blir opplevelsen ikke akkurat mindre morbid.
Kulehullene forteller at reinsdyrene er slaktet etter statens regler og
dermed med en metode som ikke er i tråd med samisk tradisjon hvor det
å bruke mest mulig av de slaktede dyrene er viktig. Kulehullene blir dermed
symboler, ikke bare for den norske stats inngrep på samisk reindriftsnæring,
men i en større sammenheng også et symbol på hvordan statlige
reguleringer verden over kan ha negativ innvirkning på dagens urbefolkning.
Máret Ánne Saras styrke som kunstner er at hun aldri mister fokus. Hun
kjemper for urfolksrettigheter, men hun kjemper først og fremst for sin bror
og reindriftsnæringen. Og uansett hvilken side man sympatiserer med skal
det godt gjøres å ikke bli berørt av Saras slagkraftige visualisering.
Tilbake på verdenskartet
En annen aktivist finner jeg på Naturkundemuseum im Ottoneum. I likhet
med Palais Bellevue presenteres kunsten her i tradisjonell utstillingsform
med objekter beskyttet bak glass. Blant videokunst, maleri, fotografi
og tegning oppdager jeg og de mange andre nysgjerrige besøkende
tegningene til Hans Ragnar Mathisen liggende i glassmontere og beskyttet
mot lys av tykke sorte filt-duker. Mathisen, eller Keviselie som er hans
kunstnernavn, har siden 1970-tallet arbeidet med kartografi ved siden
av andre uttrykksformer. De seks håndtegnede kartene over Sapmi og
illustrasjoner av urbefolkning og symboler som vises her er laget mellom
1973 og 2017.
Sammen med blant annet Britta Marakatt Labba og Synnøve Persen var
Mathisen i 1978 med på å etablere Mázejoavku – Samisk Kunstnergruppe
i Masi. Hans politiske engasjement strekker seg forøvrig over et større
geografisk område enn hva Máret Ánne Sara gjør i Pile o’ Sápmie. Både
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samiske landområder, Sørøst Asia og andre deler av verden har fått plass i
aktivisthjertet til Mathisen. De fargesterke illustrasjonene av urfolk og ikke
minst inkluderingen av samiske stedsnavn – en karteggingsprosess han har
arbeidet med i årevis – kan oppleves som en kamp mot fornorskningen og
kolonialiseringen. Keviselie synliggjør urfolkenes plass i verden og gir dem
tilbake plassen på verdenskartet som kolonialiseringen tok fra dem.
Urfolkskunsten som en utfordrer
Det er dristig av Adam Szymczyk og hans kuratorer å vie så mye plass
til urfolkskunst på en av verdens viktigste kunstfestivaler. Selv om jeg
kjenner godt til de samiske kunstnerne fra før og har sett dem utstilt i
Nord-Norge er det interessant å se dem blant internasjonale kunstnere
på Documenta. Nå gjenstår det enda å se om kunsten faktisk kan bidra til
å utvaske grensene mellom oss og dem – noe som synes å være et mål
for kuratorene. Men den samiske kunsten har i alle fall bidratt til arbeidet
gjennom å synliggjøre samisk kultur og historie, stille spørsmål ved norsk
reindriftspolitikk og sette nytt lys på nomadeliv i nord og sør. For meg betyr
et møte med urfolkskunst først og fremst et annerledes møte med verden.
Det kan i enkelte tilfeller være komplisert, men det utfordrer også det
dominerende tankesettet i vesten. Og det kan vi vitterlig ha godt av i dag.
At Documenta 14 nå går i bresjen for å synliggjøre urfolkskunsten på
den internasjonale kunstscenen, utfordrer kunsthistorikere til å se både
fortiden og framtidens kunstuttrykk med andre øyne enn tidligere. Selv
om vi i Norge har flere teoretikere som forsker på urfolkskunst – for
eksempel i The Sami Art Research Project på Universitetet i Tromsø – så
dominerer fremdeles euro-amerikansk teori og filosofi faglitteraturen i
kunst- og kulturhistorien. Så når seks samiske kunstnere er representert
på en av verdens største kunstutstillinger betyr det ikke bare flere
utstillingsmuligheter for dem – hvilket selvsagt også er viktig. Det
betyr også en reell mulighet til å påvirke dagens samfunnsdebatt og
kunsthistorien som skal skrives i framtiden.

NOTISER

28.4 – 8.10.17

Linn Rebekka Åmo, Jeg ville nok sluppet deg inn, 2016.
Tekstil, 240 x 110 cm.

Høstutstillingen fyller 130 år

Я СОЗД АЮ, Я ПУ ТЕШЕС ТВУЮ НАЛЕГКЕ
I C R A F T, I T R A V E L L I G H T

Statens 130. Kunstutstilling vises på Kunstnernes Hus i Oslo fra
16. september til 15. oktober. Over 2100 kunstnere søkte om å få delta
i utstillingen med kunstverk. Det var kun 88 av dem som kom videre
til andre juryering. Til sammen utgjør den 140. Høstutstillingen av
119 kunstverk. Deriblant tekstilarbeider av Linn Rebekka Åmo bosatt
i Bodø og Inghild Karlsen bosatt i Tromsø.

Kommunen overtar
Tromsø kunstforening

ÅRETS
Sjøgata 1, Tromsø

MUSEUM
2017

NNKM.NO

Det har vært begredelige tilstander hos Tromsø kunstforening.
Kunstforeningen har ikke blitt renovert siden 1970-tallet, og nå tar
kommunen på seg utgiftene med å restaurere bygningen før store
fuktskader spiser opp praktbygget. Det er behov for renovering
for minst ti millioner kroner.
En løsning er å selge den gamle direktørboligen som ligger bak
selve museumsbygget for å finansiere oppussingen. Bygget eies i
dag av Stiftelsen Tromsø Kunstsenter, en stiftelse dannet av Tromsø
kunstforening og kommunen. Men nå bes kommunen oppløse
stiftelsen og ta over driften av bygget som siden 1980-tallet har vært
kunstforeningens permanente tilholdssted. Kristin Røymo, ordfører
i Tromsø, begrunner avgjørelsen for å overta bygget som stod ferdig
i 1894 som lokaler for Tromsø museum, med at dette er en viktig del
av Tromsøs historie.
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KUNSTKRITIKK
«SUBSISTENCE», FESTSPILLUTSTILLINGEN 2017
GALLERI NORDNORGE, 24. JUNI – 05. AUGUST
✎

Hilde Sørstrøm

▶

KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT

Geir Tore Holm, Fughetta.
Foto: Brian Adams

Del av Sonya Kellieher-Combs installasjon Red Curl
bestående av håndsydde skulpturer i reinskinn.
Foto: Brian Adams

Arktisk kunst
i tråd med tiden
Vi er en kompleks gjeng som lever og bor i Arktis og Nordområdene.
Tar du på deg oppgaven om å si noe om livsoppholdet her er det fort
gjort å gape over mer enn du kan svelge.
Årets festspillutstilling har fått den noe diffuse tittelen Subsistence som kan
oversettes til noe sånt som livsopphold. Utstillingen gir heldigvis ikke noe
klart svar på hvordan folk lever i nord. Femten kunstnere, filmskapere og
designere oppfordrer oss heller til å revurdere vår oppfatning om oss selv
og våre naboer. Til å stille spørsmål om hvem vi er og hvor vi er på vei.
Blodige påminnelser
Fra taket henger en blodig påminnelse om prosessene som må til for
at maten skal havne på middagstallerken vår. Det er Geir Tore Holms
lysskulptur Fughetta fra 2014, hvor avstøpninger i epoksyharpiks er
modellert til noe som ser ut som fem blodige reinkadavre. I møte
med den naturalistiske fremstillingen hvor både sener og blod er gjort
synlig er det nok mange som opplever de lysende røde kadavrene som
groteske. Men blodige kadavre er strengt tatt bare en naturlig del av
tilberedningsprosessen før maten står på bordet. Det er lett å glemme når
man kjøper ferdig tilberedt kjøtt fra Fjordland. Og det er nettopp denne
fremmedgjøringen for prosessene jeg opplever at Holm vil si noe om.
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Selv om Holms Fughetta ser ut til å være utstillingen mest populære verk
blant ivrige mobilfotografer, er det et annet verk som i større grad fanger
min oppmerksomhet. Sonya Kelliher-Combs vegginstallasjon Red Curl (2017)
består av til sammen 140 små røde skulpturer i akrylpolymer og reinskinn
som er sydd sammen til små flaskelignende former. Montert i to rekker
repeteres formen i to horisontale bånd langs hele den hvite veggen. Serien
kan gi assosiasjoner til masseproduksjon, men går man nærmere oppdager
man ujevnheter og variasjoner i sømmene som avslører at hver enkel
skulptur er håndlagd og dermed unik.
I følge Sonya Kelliher-Combs er hennes valg av å montere skulpturene
slik inspirert av en tradisjonell form for laksetørking. For meg, som ikke
kjenner til denne teknikken, går tankene først og fremst til industriarbeid
og samlebåndproduksjon - som jo også er karakteristisk for nordområdene.
Jeg mener uansett at Kellier-Combs i sin installasjon gjør en suveren
sammensying av forskjellige måter å arbeide med naturen på. Her er
både håndverkerens og urbefolkningens nærhet til naturen og industriell
produksjon til stede.
Myteomspunnede sannheter
Rose-Marie Huuvas flertydige bildeserie Shirri (1995) er en sirlig påminnelse
om hvor lett det er å trekke raske og feilaktige konklusjoner. De seks bildene

Stillbilde fra Trond Anstens vakre film Ablation + Cementation.
Foto: Trond Ansten

i serien ser på avstand ut som abstrakte oljemalerier. Men det er det ikke.
For som i Kelliher-Combs verk er det også reinskinn, og en møysommelig
bearbeiding av dette materialet, som ligger til grunn for Huuvas bilder. Også
i tittelen legger kunstneren opp til feiltolkning. Ordet «shirri» som lett kan
forveksles med et samisk ord - for de som ikke snakker samisk i alle fall – er
i realiteten et oppdiktet ord. Og, for min del, en påminnelse om manglende
kunnskap om samisk språk.
Humor møter gamle myter og samisk kultur i Marja Helander sitt
filmverk Dollastat (2016). Hennes historie tar utgangspunkt i kaffekoking
– kaffens betydning i sirkumpolare strøk er forøvrig ofte inkludert i
samisk samtidskunst – blant annet i Outi Pieskis Kultatakki/Gollegákti
(en kofte sydd av plastemballasje for kaffe) eller i Geir Tore Holms Parabovlla
(porselenskopp). I Helanders film møter vi en samisk kvinne som koker
kaffe med en espressomaskin i snøen. Kaffen nyter hun i selskap med
en utstoppet bjørn og viser slik til øst-samiske sagn hvor det hevdes
av samene stammer fra bjørnen. Filmen er kanskje først og fremst
underholdende, men historien stiller også viktige spørsmål om fortid og
fremtid og hvordan gammel kultur skal videreføres i den moderne verden.

Arktiske ikoner
Til tross for at vi er godt kjent med skadene oljevirksomhet kan gjøre på
naturen er det nok vanskelig for mange å forestille seg en framtid uten
oljen. Kanskje like vanskelig som det er å forestille seg en framtid uten
religion? Det er et spørsmål som gir seg til kjenne i den stedsspesifikke
installasjonen Faith (2017) av Marek Rani. Digitale trykk på vinyl i rosa, gult,
grønt og blått er formet som kupler og klistret på galleriets mange vinduer.
Med oljerigger som motiv og en fargebruk som gir assosiasjoner til oljesøl
har Faith klare likhetstrekk med glassmalerier i en katedral. Installasjonen
antyder slik likheter mellom religion og oljeindustrien - som vi i stor grad
har bygget vårt samfunn på. At enkelte kuppelformer peker ned og andre
opp, oppsummerer på mange måter dagens politiske debatt om oljens
framtid i Norge. Skal vi bygge opp eller legge ned?
Opplevelsen av Trond Ansten film Ablation + Cementation (2017)
amputeres dessverre noe på grunn av lydlekkasjer fra andre filmer i
filmrommet. Men den visuelt slående filmen er likevel et sterkt bidrag
i utstillingen. I den kun tre minutter lange filmen møter vi en hvitkledt
person sittende i et vinterlandskap med en torsk og flere torskehoder
rundt seg. Nærmest ritualistisk fjernes øresteinen – torskens balansepunkt
– fra torskehodet. En kort og kraftig påminnelse om en ressursforvaltning
i ubalanse.
▶
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Marek Ranis Faith – part of Arctic Utopia Project
som fyller vinduene på Galleri Nordnorge.
Foto: Brian Adams

Marja Helander, Dolastallat, filmstill.
Foto: Marja Helander

Publikum utforsker Latheral Norths interaktive
installasjon Prospect North med Ingeborg Annie
Lindahls kontemplative krittegning i bakgrunnen.
Foto Nordnorsk Kunstmuseum

Kontemplative og interaktive landskapsportretter
I Galleri NordNorges åpne sal i andre etasje vises to vidt forskjellige møter
med det arktiske landskapet. Ingeborg Annie Lindahl sine tre landskap
tegnet i kritt på tavle ruver på veggene. Hennes serie Drawn from Nature –
Subsistence er av den karakter at man bare stopper opp og blir stående i en
slags tankefull tilstand i møte med dem. I Lindahls tilnærming til fjellene
i Lofoten, Jan Mayen og Harstadområdet viser det flyktige krittet og de
forskjellige utsnittene hvordan landskapet, og verden som sådan, hele tiden
fremtrer forskjellig i vårt møte med den.
Mens Lindahl inviterer til et kontemplativt møte med landskapet,
vil designbyrået Latheral North at publikum skal gå konkret til verks. De
ønsker forslag til alternative løsninger på konkrete utfordringer knyttet til
landskapet. Midt i rommet står de to interaktive kartinstallasjonene Prospect
North og Mapping Anchorage hvor publikum kan bruke nettbrett til å utforske
geografiske områder gjennom filmsnutter. Latheral North mener arkitektur
og design også er viktige fokusområder i samfunnsutviklingen. Har vi i
det hele tatt vurdert tiltak innen arkitektur og design som en mulighet til
løsning på noen av utfordringene vi møter i nordområdene i dag?

Stort spenn
Med en tematikk knyttet til urbefolkning, naturforvaltning, urbanisering og
industriell utvikling utfordrer årets festspillutstilling oss til å reflektere over
de kanskje feilaktige oppfatningene vi har om det å leve i nordområdene
og Arktis. Jérémie Michael McGowan og Julie Decker, direktørene fra
henholdsvis Nordnorsk Kunstmuseum og Anchorage Museum, har stått
for kurateringen. Festspillene i Nord-Norge har uten tvil fått med seg to
sterke fagmiljø med de to arktiske museene som samarbeidspartnere. Men
selv om utvalget av verk og kunstnere med forskjellige praksiser til tider
absolutt er interessant, opplever jeg likevel at utstillingen ikke gjør det helt
store inntrykket. Kanskje hadde en mer spisset tematikk bidratt til en mer
utfordrende utstilling? For selv om verkene er i tråd med tiden, med tanke
på politiske debatter og området vi lever i, er det fare for at «Subsistence»
kan oppleves som et stort samlebånd med kunst som bare ruller forbi én.
En kunstner som imidlertid skiller seg ut er film- og performance
kunstner Allison Akootchook Warden. Med mange absurde roller – som
isbjørnrapper eller narkotikamisbruker – trollbandt kunstneren publikumet
med sin humoristiske og bokstavelig talt fargerike tilstedeværelse.
Særlig den todelte performancen Siku/siku, hvor hun problematiserte
narkotikamisbruk blant inuitter, var en forfriskende vending i en
festspillutstilling som ellers hadde stort fokus på naturforvaltning.
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KUNSTKRITIKK
«ON ADAPTATION» MA – AVGANGSUTSTILLINGEN
TROMSØ KUNSTFORENING, 10.–25. JUNI 2017
✎

Marit Olsvik Opsahl

▶

KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT

Spor av menneskelig aktivitet går igjen i Cornelius Stiefenhofers fotografier.

Jo nærmere du går Wendimagegn Belete Masreshas
Unveil, jo flere av de 3000 ansiktene kommer til syne.

Det som omgir oss
Næringskilder, geografiske utfordringer, uforutsigbarhet og nye
perspektiver på historien. I årets avgangsutstilling dreier flere av
verkene seg rundt hvordan vi tilpasser oss både det uventede og
de mer etablerte sannheter.
Kunstakademiet i Tromsø fyller ti år i år, og de fire kunstnerne som
stiller ut i årets avgangsutstilling er det femte kullet kunstnere som nå
uteksamineres med en mastergrad i samtidskunst. Som avgangsutstillinger
flest er også On adaptation satt sammen av en variasjon av individuelle
kunstprosjekt laget av kunstnere som i hovedsak har det til felles at de har
studert sammen. Men måten utstillingen er kuratert på legger opp til at
vi som publikum skal se utstillingen i lys av en felles historie, der måten vi
tilpasser oss naturen, geografien og omgivelsene våre er en fellesnevner.
Tang som mat og glass
I Tromsø Kunstforening har Wyn-Lyn Tan (født 1974, Singapore) laget et
av de mer iøynefallende verkene i utstillingen, som fører oss inn i det ene
av utstillingsrommene. Installasjonen Sea Glass består av tangbuketter
i grønt og brunt som henger ned fra taket, og er som en skog av tang i
utstillingsrommet. Når sollyset skinner inn gjennom de store vinduene i
rommet og treffer tangen, lyser den opp og blir gjennomsiktig og minner
om brunt tonet glass, derav ordspillet i tittelen. Tangbukettene har Wyn-Lyn
Tan høstet, vasket, tørket og bearbeidet i løpet av hennes toårige opphold
i Tromsø. Kunstnerens innsamling av den våte tangen fremstår nærmest
som en meditativ seanse når hun viser oss prosessen i videoverket Sea to
Sea. Her vises to filmer vises side ved side. På den ene skjermen ser vi Tan
gå langs den nordnorske fjæra, hvor hun plukker og vasker tang – som er
den samme tangen som utgjør skogen vi nettopp har gått gjennom. På den
andre videoskjermen ser man derimot en helt annen håndtering av sjøtang.
Heisekraner samlet opp store mengder med tang og lemper den over på
digre lastebiler for å frakte den til videre bearbeiding og salg i Singapore.
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Mange opplever nok tang som ugress, og som en unyttig plante som
finnes i store kvanta i fjæra. Tangen vi ser i Sea Glass er skulpturell, og
vakker å se på – men i tillegg til de materielle og skulpturelle egenskapene,
retter Tan i både Sea Glass og Sea to Sea søkelyset mot tangens verdi som
næringskilde i ulike deler av verden. Der vi i Norge nok for det meste bare
spiser tang når vi spiser sushi, er den i flere asiatiske land ansett som en
delikatesse – og som en viktig næringskilde. Tanken på at tanghaugene
vi går forbi på søndagsturen kunne ha blitt brukt til mat gir en noe ekkel
bismak av overflod. Samtidig er det en fin påminnelse om forskjeller i
matkultur i øst og vest.
Nordlige betraktninger
På en hylle vis-à-vis Wyn Lyn Tans filmer og installasjon ligger tre fotobøker
av Cornelius Stiefenhofer (født 1983, Tyskland). Fotobøkene har hver sin
tittel på coveret; Circulation, Convection og Migration, og viser fotografier
som alle er tatt i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland.
I neste utstillingssal henger en serie større fotografier fra Stiefenhofer ned
fra taket, disse også med motiver fra ulike steder i nordområdene. Felles
for fotografiene er at de ikke viser mennesker, men heller avtrykkene av
menneskelig væren og liv; en plastpose i lyngen, en skjøteledning hengende
i et tre, refleksjoner av et gruveanlegg i bakvinduet på en bil, bokstaver som
former ordet HOME plassert i vinduskarmer.
Stiefenhofers fotografier er nok også de som tydeligst visualiserer
utstillingstittelen i bokstavelig forstand, da fotoene fanger opp mange
aspekter ved det å tilpasse seg naturen, geografien og omgivelsene.
Motivene er dagligdagse og velkjente, men som på ulikt vis sier noe
om hvordan vi tilpasser oss eller manipulerer de geografiske områdene
vi bor i – enten det er i form av enkle grep for å gjøre hjemmet mer
hjemmekoselig, eller i form av spor vi etterlater oss i form av søppel og
industri. Samtidig er den fotodokumentariske tilnærmingen med på å reise
noen spørsmål, som forblir hengende i lufta. For hva forteller disse sporene

Wyn-Lyn Tans Sea Glass består av tang hengende
fra taket. Som å gå gjennom en undersjøisk skog.

av menneskelig aktivitet? Og hva sier disse tilpasningsstrategiene
om livet i nordområdene?
3000 portretter
Der både Tan og Stiefenhofer undersøker forholdene i nordområdene,
eller mellom vest og øst, tar Wendimagegn Belete Masresha (født 1986,
Etiopia) utgangspunkt i en helt spesifikk geografisk og politisk hendelse
i sitt videoverk Unveil. Filmen vises i stort format på en hel vegg, og består
av en montasje av 3000 filmsnutter satt sammen til ett stort bilde av
små kvadrater, som går i en evigvarende loop.
De kvadratiske filmsnuttene er innsamlede filmklipp som viser
portretter av menn og kvinner som var med på å kjempe for Etiopias
selvstendighet i årene mellom 1935 og 1941. Denne motstandskampen
førte til at Etiopia ikke ble kolonisert, og landet står i en særstilling blant
de afrikanske landene og som et symbol for den antikolonialistiske
bevegelsen i sin helhet.
Rent formalt er Unveil et lavmælt videoverk; filmene vises uten
lyd og farger, og viser bare portretter av mennesker – ingen blodige
kampscener. Videoen til Masresha oppleves likevel som voldsom kanskje
nettopp fordi den unngår å si noe om hendelsesforløpet eller den politiske
konteksten. Å se ansiktene på personer som faktisk har vært med i denne
motstandskampen avdekker en annen historie, som handler om mennesker,
samhold, og ikke minst – kampen for frihet.
Et øyeblikk unna
De tre skulpturene til Robert Julian B. Hvistendahl (født 1987, Norge)
er både visuelt og innholdsmessig en kontrast til de øvrige verkene i
utstillinga. Skulpturene er minimalistiske i formen, men er resultater av en
nøye og omstendelig utprøving av materialer, ingredienser, strukturer og
plasseringer. Fellesnevneren i de tre skulpturene er en sand-sirupsblanding,
som sakte og uforutsigbart fører til at skulpturene med tiden kollapser.

Robert Julian B. Hvistendal sine skulpturer utforsker
ulike spenningstilstander. Her har sand-sirupsmassen
i Spenningstilstand 12 (Trakt) falt ut på gulvet.

Skulpturene ser ved første øyekast stabile ut, men har alle elementer
i seg som gjør de ustabile og uforutsigbare. I Spenningstilstand 11 (Pidestall)
balanserer en sylinder av sand-sirupblandingen på en plate som er støttet
oppe av en tynn søyle av bambuspinner. Den brune sirupsmassen er
i Spenningstilstand 12 (Trakt) formet som en kule, og lagt i en glasstrakt
som henger i tre gummistrikker fra taket. I Spenningstilstand 13 (Friksjon)
er tre gummistrikk festet både i tak og i gulv, og holdt sammen av den
samme massen.
Det er noe lekent over måten Hvistendahls skulpturer forholder seg
til utstillingsrommet på – selv om de har et preg av å være hjemmesnekret
i bruken av materialer, er det likevel noe raffinert over gjennomførelsen.
Alt er satt sammen og konstruert for å skape bevegelse, enten det er snakk
om strikk som svinger eller trepinner som kollapser på gulvet. Ved siden av
å være fysiske utprøvinger, tilføyer Hvistendahls skulpturer også et annet
element i opplevelsen av utstillingen. De gir oss også en forventning, eller
et ønske om å få med seg det som skjer. Å være vitne til ødeleggelsen av
disse verkene blir nesten like viktig som å se at de faktisk holder seg oppe.
Et øyeblikks uoppmerksomhet kan stå mellom deg og dette øyeblikket,
og om du er heldig får du det med deg.
En felles historie
Tilpasning foregår begge veier. Vi lar oss både påvirke av det som er rundt
oss, men vi er også med på å påvirke det som er utenfor oss selv. I On
adaptation gir kunsten oss et fint innblikk i hvordan denne tilpasningen
kan foregå på ulike nivåer og i ulike sammenhenger. Til tross for at
avgangsutstillingen samler fire enkeltstående kunstprosjekt, er det vel
så interessant å se On adaptation ut fra det felles temaet det legges opp
til. For selv om de fire nyutdannede kunstnerne isolert sett viser frem
gode prosjekter, er det i lys av hverandre at tilpasningsstrategiene skinner
sterkest igjennom.
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LARS LERIN
GALLERI NORDNORGE, 25. NOVEMBER 2017–20. JANUAR 2018
✎ Amalie Marie Selvik
© Lars Lerin

▶

Se Kunst Magasin

Lars Lerin, Nordland, 2015.

Lars Lerin, Havn IV, 2011, akvarell.

Populær akvarellmaler
Den svenske kunstneren Lars Lerin er Nordens fremste akvarellmaler.
Etter å ha gitt besøksrekord på Haugar Kunstmuseum i sommer
kommer Lerins store separatutstilling til Galleri NordNorge.
Kunstinteresserte i Norge kjenner godt til Lerins kunstnerskap, og i
hjemlandet er han en enormt populær og folkekjær kunstner. Lars Lerin
(født 1954) utdannet seg først på Gerlesborgskolan i Stockholm og gikk
deretter i fire år på Valand Konsthögskola i Göteborg. I 1988 flyttet han
til Lofoten der han bodde sammen med den norske kunstneren Yngve
Henriksen. I løpet av disse årene gjorde han seg bemerket med sine
skildringer av nordnorske fiskevær og kystlandskaper. Etter tolv år
vendte han hjem til Sverige.
I sommer ble Lars Lerins første museumsutstilling i Norge med
seksti akvareller i store formater besøkt av nærmere 21 000 på Haugar
Kunstmuseum i Tønsberg. Når utstillingen i november åpner i Galleri
NordNorge vil den gi en bred presentasjon av hans ulike motivtyper og
maleteknikker – og inkludere flere bilder fra Lerins Lofoten-periode.
Lerins motivkrets har tidligere vært dominert av elementer fra natur
landskapet. Men i de senere årene har han blitt stadig mer interessert i den
verden som konstrueres av mennesker. Hans nye bilder viser scener fra vårt
daglige liv. Stemningsfulle bilder av bygårder, lavblokker og vinterkledde
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bygater. Følelsen av å være innestengt og ensom gjenspeiles i hans skildringer
av slitte forsteder i Europas storbyområder. Blant Lerins monumentale store
akvareller – noen av dem så store som tre og fire meter – finner man også
interiørskildringer og motiver av fargerike mosaikkmønstre og moskékupler i
gull fra hans reiser til Iran og Midtøsten. For mens krigen raser, har han stått i
Sverige og malt ødelagte bygninger i Syria.
I Sverige driver Lerin en egen kunsthall i sin hjemby Karlstad der
hans verk vises på permanent basis. Han har mottatt en rekke priser
både for sin kunst, sine bøker og ikke minst for sine dokumentariske
fjernsynsprogrammer der han åpenhjertig går i møte med ulike kunstnere
og kulturpersonligheter.
I forbindelse med åpningen blir det en kunstnersamtale mellom
Lars Lerin og Bård Borch Michalsen. Utover vinteren blir det flere
arrangementer i galleriet, både konserter og andre typer arrangement.
Året 2017 er 25 årsjubileum for Harstad Kulturhus. Tre av utstillingene
i høstens utstillingsprogram ved Galleri NordNorge har derfor et klart
jubileumspreg. Det er 40 år siden Scott Thoe hadde sin første utstilling
i Harstad, det er 25 år siden Eva, Jan og Karl Erik Harr hadde sin første felles
utstilling i Harstad, og det er 25 år siden Lars Lerin stilte ut i Harstad for
første gang.

«DEN 71. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING»
TROMSØ KUNSTFORENING, 1.–17. SEPTEMBER 2017
✎ Amalie Marie Selvik
Hilde Sørstrøm

▶

Se Kunst Magasin

Sigrid Bjørbæk, Ny/Ne, objekter i glass, detalj.

Ellen Grieg, Transformasjoner, farget nylontau.

Marsil Andelov Al-Mahamid, På Flykt, broderi.

Ett av Elisabet Alsos Strand sine japanske tresnitt (på veggen,
til venstre). Til høyre, Marianne Moe sitt verk Horva av farget
filt. Arbeidet består av mange silhuetter av fjellkjeden de syv
søstre på Helgelandskysten. i forgrunnen, Sylvia Henriksens to
Reder av nylontau, måseegg, strå og plastkapsler

Marit Gade Hallbeck, Solar noon, olje på lerret.

Marianne Darlén Solhaugstrand, All artists are
Hermaphrodites, akvarell og tusj på plastikkpapir.

På gjenbesøk i Tromsø
Nordnorsken er en populær utstilling blant publikum. Attraksjonen
er muligheten til å se et stort utvalg av forskjellig samtidskunst
i én og samme utstilling, og få et innblikk i utviklinger og tendenser
i dagens kunst. Ikke siden 2008 har Den Nordnorske Kunstutstilling
blitt presentert på Tromsø kunstforening – men i år er den tilbake.
Mye spennende skjer i norsk samtidskunst. Hvert år presenterer
Den Nordnorske Kunstutstilling kunst av høy kvalitet laget av kunstnere
med tilknytninger til landsdelen. I år deltar 24 kunstnere med ulik bakgrunn,
tilholdssted og tilknytning til Nordland, Troms og Finnmark. Åtte av
kunstnerne deltar for første gang. Blant dem er Inger Emilie Solheim
fra Alta som imponerte juryen og mottok årets jurypris.
Utstillingen åpnet først i Bodø kunstforening 14. januar med om lag
700 besøkene. Resten av året turnerer den rundt til ti forskjellige steder,
for at flest mulig skal få oppleve samtidskunsten i sitt lokalmiljø. At Tromsø
kunstforening etter nesten ti år er blitt et stoppested for vandreutstillingen

igjen, begrunnes med at utstillingen dekker et behov for å vise et større
mangfold av nordnorske kunstnere enn det kunstforeningen greier
gjennom sitt eget utstillingsprogram.
Det er Bodø kunstforening som eier og driver utstillingen, som hvert år
er basert på innsendte søknader fra kunstnere. En jury velger hvilke av de
innsendte verkene som skal være med i den påfølgende vandreutstillingen.
Det er enkeltverkenes kvalitet som er avgjørende i juryeringen, ikke det
øvrige kunstnerskapet eller andre meritter. Juryen blir hvert år satt sammen
av medlemmer fra to av interesseorganisasjonene for kunstnere, Norske
Billedkunstnere (NBK) og Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK).
Årets jury har bestått av kunstnerne Gunn Harbitz, Hedvig Biong,
Sigfrid Hernes og Ellen Solberg.
Den 71. Nordnorske Kunstutstilling fortsetter sin turné ut året
og vises i Alta kunstforening 6.–22. oktober, og i Vadsø kunstforening
17. november–3. desember.
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INGRID LARSSEN – «LØSE TRÅDER»
GALLERI ARIBLÅ KULTURFABRIKKEN, 16. SEPTEMBER – 07. OKTOBER 2017
✎ Amalie Marie Selvik ▶ Se Kunst Magasin
Ingrid Larssen ◆◆ Nasjonalmuseet i Reykjavík

Foto: Ingrid Larssen

Å samle løse tråder
Den gamle broderte islandske nasjonalskatten Alvekoneduken fra
Bustarfell og dens naturmytiske sagn er temaet i prosjektet LØSE
TRÅDER som arkeolog Birgit Lund og kunsthåndverker Ingrid Larssen
har interessert seg for det siste året. De har hatt fokus på håndverket,
fortellertradisjonen og det historiske. I utstillingen nøstes mange løse
tråder når fortid møter framtid, kulturhistorie og tekstilkunst.
Alvekoneduken fra 1600-tallet var opprinnelig et bordteppe. Senere ble
det gjort om til et antependium (alterduk). Hvordan kan det ha seg at
Giske kirke og Kvernes kirke på Møre har to alterduker fra samme
tidsperiode med mange fellestrekk med Alvekoneduken? Kan det være
en sammenheng mellom dem?
Mysteriet Alvekoneduken
Arkeolog Birgit Lund fra Andøy har arbeidet med å finne noen svar, men
det er mange løse tråder å nøste i. Disse leder til nye spørsmål, funderinger
og antagelser. Alvekoneduken rommer mange hemmeligheter. Her er flere
spørsmål enn svar. Ikke alt kan etterprøves, men noe synes å være mer
sannsynlig når det settes inn i en historisk sammenheng.
Allerede i mars deltok Birgit Lund på en broderikafé på Sortland
museum, hvor hun fortalte litt om den spennende Alvekoneduken på Island.
Sagnet som følger duken, forteller at en kvinne på storgården Bustarfell ble
ledet inn i et berg der alvene bodde. Inne i berget hjalp hun en kvinne som
fødte, og til gjengjeld fikk hun den flotte duken i gave. Duken reiser mange
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spørsmål, og Birgit Lund har arbeidet med å finne svar på noen av dem.
Hvem var for eksempel familien på Bustarfell, og hvordan levde de? Dersom
duken ikke kom til gårds fra alvekona, hvor kom den da fra? Hvem kan ha
brodert den? Island er ikke kjent for tulipaner og sommerfugler, så hvordan
kan slike motiver være brodert på duken?
De underjordiske
Kunsthåndverker Ingrid Larssen har også latt seg inspirere av mysteriet og
sagnet rundt den broderte duken. I det islandske sagnet fortelles det om
en alvestein som ble forvandlet til et hus. Den som kvinnen i Bustarfell ble
invitert inn av alvene for å komme inn i berget. Ingrid Larssen har fabulert,
studert og fotografert den store Alvesteinen på Bustarfell (Álfkonusteinn).
Sagnet sier at går du rundt steinen tre ganger, blir den til et hus, de
underjordiskes hus. I broderier har hun brukt sine undringer om formasjoner
i naturen og landskapet som inspirasjon til å brodere motiver av bomull- og
lintråd på silke-, ull- og linstoff.
I utstillingen LØSE TRÅDER presenteres broderiene til Larssen sammen
med den gamle islandske Alvekoneduken, og boken til Birgit Lund.
Boken samler hele Lunds forskningsarbeid rundt sammenligningen av
Alvekoneduken fra Bustarfell og dukene fra Giske og Kvernes.
LØSE TRÅDER er støttet av Kultursamarbeidet i Vesterålen,
Nordland fylkeskommune, Norsk – islandsk kultursamarbeid, Norske
Kunsthåndverkers reisestøtte, UD/Norwegian Crafts reisestøtte og
Vopnafjord kommune.

NOTISER

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk.
Foto: Aliona Pazdniakova

Galleriet i Stormen
har fått sin egen kurator
I Bodø har byens store kulturstue lenge hatt et visningsrom for
visuell kunst. Men først nå er det blitt ansatt en kunstfaglig ansvarlig
for gallerirommet. I august ble Sigrid Høyforsslett Bjørbæk ansatt
som Stormen bibliotek sin første kurator og produsent. Bjørbæk er
kunsthåndverker utdannet som glassblåser med verksted i glasshytta
på Nordland Kultursenter. I fjor var hun med på å starte opp Galleri
NOK, som dessverre etter ett års ikke klarte å opprettholde driften.
Som frilans kurator har Bjørbæk blant annet vært prosjektleder for
vandreutstillingen I Craft, I Travel Light til Nordnorsk Kunstmuseum
og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.

Alvekoneduken er et gulbrunt klede i vevd plantefarget ull, applikert i sort
fløyel og silkestoff, brodert med både gull- og sølvtråder. Motivene viser
blomster, blader, grenverk, to sommerfugler, to engler og to kvinner.
Alvekoneduken befinner seg i samlingen til Nasjonalmuseet i Reykjavík.
Foto: Nasjonalmuseet i Reykjavík

Norsk kunstårbok 2017

Alvekoneduken, detalj.

Norsk kunstårbok er en årlig bokutgivelse om norsk kunstliv. Årets
utgivelse er den 25. i rekken og oppsummerer kunståret 2017. I tillegg
til rapporter fra kunstscenen i Stavanger, Kristiansand, Trondheim,
Bergen og Oslo har Anki Gerhardsen skrevet om Bodø. Tema for Norsk
kunstårbok 2017 er plast og kunst med artikler der kunstnere og forskere
ser på hvordan plastens rolle i samfunnet gjenspeiles og uttrykkes i kunst.
Heather Davis skriver om hvordan plasten som en gang representerte
menneskets frigjøring fra naturen, i dag heller symboliserer hvor
grunnleggende knyttet vi er til jordas skjebne. Bernadette BensaudeVincent skriver om forholdet mellom plaststoffenes materielle
egenskaper og deres rolle i samfunnet, mens Thomas Flor redegjør
for plastens 100 år gamle kunst- og designhistorie som startet da
den russiske konstruktivisten Naum Gabo i 1917 skapte verdens første
kunstverk av plast. Temadelen i boken inkluderer intervjuer med norske
kunstnere som på forskjellig vis arbeider med plastmaterialer. Tekster i
boken er på norsk og engelsk. Boken kan bestilles på pax.no.
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ENGELØYA ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM
«SYERSKEN FRA TRASTEVERE», KARI STEIHAUG
SJYHÅGEN GALLERI, 11. JULI – 02. AUGUST 2017
✎ Amalie Marie Selvik
Eva Bakkeslett

▶

Se Kunst Magasin

Unge og gamle i arbeid med å stoppe.

Fjøset til Eva Bakkeslett på Sjyhågen.

Galleri og
gjestekunst på Engeløya
Annenhver sommer forvandles låven hos kunstner Eva Bakkeslett
til galleri og kafé med workshops i forbindelse med Steigen Sagaspill.
Engeløya er et populært besøksmål i sommermånedene både for
lokale og tilreisende.
Årets sommerutstilling var Syersken i Trastevere av tekstilkunstner Kari
Steihaug. Syersken i Trastevere består av et strikket bilde, film, lyd, tråder,
ullplagg som rakner, stoppes og repareres. Kari Steihaugs kunstverk og
installasjoner er tid og forgjengelighet, historie og håndverk sentrale tema.
I en årrekke har Kari Steihaug samlet inn ullplagg og ufullendte strikketøy
som hun omformer til kunstverk. Arbeidene reflekterer det å arbeide med
hendene og levd liv, historie og hukommelse, det hjemlige og det kollektive.
STOPP
Som en del av utstillingen arrangerte Kari Steihaug et stoppeverksted,
som i følge Eva Bakkeslett ble uhyre vellykket og mer enn fulltegnet.
– Tretti personer i alderen syv til 90 år delte en kveld med stopping
og tanker om temaet. Workshopen STOPP handlet om å ta tilbake den
utdøende kunsten å stoppe. Å stoppe klær og sokker med hull, men også
det å stoppe opp, lære et håndverk og dele historier.
Steigen er en liten kommune på kanten av Vestfjorden. Her var
håndverk og kunnskapen om reparasjoner av klesplagg en selvsagt del av
hverdagen for bare noen tiår siden. Kunnskapen finnes fortsatt hos den
eldre generasjonen, mens de yngre ikke lenger kan det som tidligere var en
selvfølge. Med STOPPe-sted verkstedet til Kari Steihaug ønsket hun å sette
stopping på agendaen, og løfte det opp fra glemselen.
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– Noen eldre var invitert inn for å veilede de yngre deltakerne og for
å overlevere erfaringskunnskap. Det var flere lokale deltakere, og mange
tilreisende fra Harstad og Bjerkvik i nord, forteller Eva Bakkeslett.
Verkstedet STOPP ble opprinnelig laget i forbindelse med utstillingen
REPAIR:POTENSIAL som Kari Steihaug hadde på Galleri ROM i Oslo høsten
2016, der Eva Bakkeslett var kurator.
At både ordet og forståelsen om stopping i dag er forsvunnet fra språket
– sammen med kunnskapen og handlingen har gjort inntrykk på Bakkeslett.
– På Deichmanske bibliotek i Oslo kunne jeg ikke finne én eneste bok
som omhandler stopping. Så det er tydelig at både ordet og ferdigheten
ikke lenger etterspørres og er ved å gå i glemmeboka.
– Dette handler om å ta tilbake en grunnleggende ferdighet og noe
så konkret og hverdagslig og tilsynelatende enkelt som kunnskapen om å
stoppe sine egne sokker eller genseren med hull på albuen som ellers ville
bli kastet. Har vår evne til å stoppe våre sokker også en sammenheng med
bærekraft og klimaendringer?
Bakkeslett har lagt merke til at tematikken har en merkbar økende
interesse blant dagens unge. Mange spør seg hvor tiden forsvinner til å
reparere, og hvor kunnskapen om å gjenbruke og ta vare på våre klær
og våre gjenstander finnes. Reparasjon og gjenbruk er nå på agendaen
i storbyer over hele den vestlige verden med «makers spaces» og
«reparasjonscafeer». Interessen for håndverk er oppadgående. Tekstile
håndverksteknikker som veving og farging er igjen blitt aktuelle.
AiR Engeløya
Kari Steihaug var også den første kunstneren på Engeløya Artist in
Residence program på Sjyhågen. I låven har Eva Bakkeslett sitt atelier,

NOTIS

Kunstpris til
Britta Marakatt-Labba
John Savio-prisen 2017 tildeles Britta Marakatt-Labba for sitt 40 år lange
kunstnerskap som formidler av viktige historier fra en felles samisk
kulturarv. John Savio-prisen er på kr 150 000, og tildeles en kunstner
med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket
i det visuelle kunstfeltet i Norge. I år er det andre gangen prisen deles
ut. Prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, og deles ut i
samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.
Juryen har bestått av kunstnerne Lena Stenberg og Joar Nango og
konservator ved Nordnorsk Kunstmuseum, Charis Gullickson.
I sin begrunnelse fremhever juryen at Britta Marakatt-Labba har vært
en markant skikkelse i den samiske, norske og svenske kunstverden i flere
tiår. Hun var en del av Masi-gruppen på 1970-tallet – en viktig bevegelse
innen samisk kultur, kunst og identitet – og har fortsatt å være en
foregangsfigur som har gått opp nye veier for andre kunstnere. Hennes
motiver fra både samisk historie og mytologi bryter ned konvensjoner og
stereotypier om samisk kunst, kultur og identitet. I år deltok kunstneren
på den prestisjetunge kunstmønstringen Documenta 14 i Kassel, Tyskland.
I likhet med Lorck Schive Kunstpris (kr 150 000) og Sparebankstiftelsen
DNBs kunststipend (kr 175 000) er John Savio-prisen en av de største
kunstprisene i Norge.

Kari Steihaug og publikum foran Syersken fra Trastevere.

Den 23. juli holdt Kari Steihaug stoppeverkstedet
STOPP på Galleri Sjyhågen.

men i sommer utvidet hun lokalene med et flerbruksrom som huser
et nytt gjesteatelier som skal inkluderes i Nordland Fylkes AiR program.
– Fjøsen på Sjyhågen er til vanlig mitt atelier, ett tre- og metall
verksted og hønsehus. I 2016 fikk jeg midler fra Sparebankens Kultur
næringsstiftelse og Nordland Fylkeskommune til å bygge et gjesteatelier
som skal huse et nytt Artist in Residence program, forteller Bakkeslett.
Bakkeslett ønsker at AiR Engeløya skal være et tilbud til kunstnere og
tverrfaglige utøvere som jobber med estetiske og kulturelle tilnærminger
til underliggende klimarelatert arbeid, miljøengasjement, naturnære
betraktninger, bærekraftig stedsutvikling og nytenking fundert i en
økologisk tankegang.
– Intensjonen er å gjøre gården her til et attraktivt økologisk
«drivhus» for arbeid med sosialt engasjert kunst og økologi - både
estetisk, teoretisk og praktisk. Gjesteatelieret og flerbruksrommet skal
gjøre det mulig for gjestekunstnere å kunne arbeide og oppholde seg
her over tid. Dette er viktig for oss som kunstnere i distriktet, samtidig
som det gir impulser til lokalsamfunnet og kommunen for øvrig,
forklarer Bakkeslett.
Ett opphold i AiR Engeløya skal være godt integrert i lokalsamfunnet,
hvor impulser utenfra inspirerer det lokale. Eva Bakkeslett er også
involvert i «Mentorordningen for nyutdannede kunstnere» som er
en prøveordning der etablerte kunstnere fungerer som rådgivere og
samtalepartner for nye uteksaminerte kunstnere. Hun håper at også
gjestekunstnere vil være sentrale i denne ordningen da disse vil møte
ulike former for kunstnerisk tilnærming og praksis under sitt opphold
på Engeløya.
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til boklansering!
SKINN 1976–2016, Kunstformidler
i Nord-Norge gjennom 40 år
Fredag 03. november kl. 14:00
i Bodø kunstforening, Storgata 9

➌
UTSTILLINGSPOLITIKKEN

◀
GIERDU – BEVEGELSER I SAMISK KUNSTVERDEN/
SIRDIMAT SÁMI DUODJE- JA DÁIDDAMÁILMMIS, 2008.
Alf Salo, utsnitt av Soltegn, maleri.
FOTO: RDM MARVIN POP

54

Skinn 1976–2016

KAPITTEL ➊

SAMARBEID, LANDSDELSENTUSIASME
OG DISTRIKTSBYGGING

◀
Årsmøte i SKINN rundt 1980, fylkeskultursjef i Nordland
Rolf Vestvik og daglig leder i SKINN Unn Nedland.
FOTO: ARKIV SKINN

1.1.
SAMARBEIDS- OG
ORGANISERINGSBEHOV

landsdelen. Alle de nordnorske kunstforeningene

Nord-Norge er mye eldre. Den eldste er Tromsø

for kunstforeningene i Nord-Norge, SKINN. Et

I 1970 holdt Nordnorsk kulturråd (NNKR)2 et møte

i Harstad med temaet: Bildende kunst og teater i

SKINN er førti år, men flere av kunstforeningene i

var invitert, og det ble etablert en Samarbeidskomité

kunstforening som først ble stiftet i 1877 og så

arbeidsutvalg på tre fra Troms pluss en representant

reetablert i 1924. Harstad fikk sin kunstforening i

fra Nordland og en fra Finnmark skulle samordne

1935, den ble reetablert etter femten års hvile i 1969.

utstillingstilbudet i landsdelen. I praksis ble det

i 1948. Rundt tyve år etter dukket det opp flere

på Tromsø museum, som ble sittende med dette

1966, Alta, Mosjøen, Sortland og Sør-Varanger i 1967,

legge opp en forsvarlig reiserute slik at fattige og ofte

1972. Kunstforeningene visste om hverandre, men

ved å bli sittende alene med initiativ, frakter og

Bodø kunstforening ble stiftet i 1946 og Narvik

Astrid Utne, leder av Tromsø kunstforening og ansatt

kunstforeninger. Hammerfest og Vadsø ble etablert i

arbeidet på overtid, som dugnadsarbeid. Hun skulle

Rana 1968, Hadsel i 1970, Svolvær i 1971 og Brønnøy

uerfarne kunstforeninger ikke skulle bli avskrekket

forsikring.3 Vi har ikke funnet spor av noe samordnet

samarbeidet mellom dem var sporadisk. Tromsø,

utstillingstilbud i landsdelen fra denne tiden.

Alta og Sør-Varanger kunstforeninger hadde i

noen år sendt enkelte av sine utstillinger til andre

kunstforeninger for visning. Bodø kunstforening

I mars 1972 inviterte brødrene Brandstrup, eiere

1

av Galleri F154 på Jeløya utenfor Moss, til et

hadde imidlertid produsert en årviss utstilling

seminar, trolig med økonomisk støtte av Norsk

siden 1945: Den nordnorske kunstutstilling, lettvint

kulturråd5. Kunstforeninger og kunstnere var til

kalt Nordnorsken, en landsdelsutstilling som

stede, tema var kunstformidling, samarbeid mellom

viste nordnorske kunstnere for det nordnorske

Unni Krogh vil være tilstede og fortelle
om arbeidet med publikasjon.

publikum. Bodø var gjennom dette arbeidet den

kunstforeningene og en eventuell organisering.

alle landsdelens kunstforeninger, og foreningen

utsending for den nyetablerte organisasjonen

gjennomføring av vandreutstillinger. Nordnorsken

varmt om nordnorsk samarbeid og en nordnorsk

kunstforening, et halsbrekkende prosjekt med alt

at kunstforeningene ga kunstnerne visnings- og

Maleren Idar Ingebrigtsen fra Tromsø6, trolig

eneste kunstforeningen som hadde kontakt med

Nordnorske bildende kunstnere (NNBK), snakket

hadde lang, praktisk erfaring med produksjon og

organisering av kunstformidlingen.7 Det var klart

ble pakket i kasser og sendt fra kunstforening til

salgsmuligheter, og at dette ville bli mer effektivt

landsdelen hadde å by på av avstander, uregelmessige

om kunstforeningene hadde et godt samarbeid.

transportmidler og uforutsigbare vær- og føreforhold.

Men like viktig var en forståelse av at det var
nødvendig med et formalisert samarbeid,

Kapittel

av medlemmene på årsmøtet, og medlemmene

kom inn på produksjonssiden fra 1986. Kunstnerne
ble erstattet av kunstnerisk råd og årsmøtenes

diskusjon om utstillingsprogrammet forstummet.
Etter at kunstnerisk råd ble lagt ned i 2007 ble

utstillingspolitikken styrt av styret og daglig leder,

Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med

Det er en markert nedgang i antall visninger fra

nærmere 120 i 1982 til 13 i 2015. Det er selvfølgelig

og det øvrige kulturliv.

utstillinger som ble tilbudt, men når vi ser på de to

økte antall kommunemedlemmer til 15, og det holdt
seg høyt inntil Den kulturelle skolesekken kom i

2003. Da ble utstillingstilbud fra SKINN kanalisert

en sammenheng mellom antall visninger og antall

2015

2014

2013

2012

2011

Støttemedl.

Støttemedlemmer

grafene sammen er det likevel en sterk nedgang. I

2014 var det åtte utstillinger på vandring, like mange
som 1985, men bare 29 visninger mot 100 i 1985.

Generelt var utstillingene blitt mer komplekse og mer

kunstnerorganisasjoner og samarbeidspartene.

Det er derfor antall delegater som viser hvor mange

Han filosoferte litt over utviklingen:

via fylkeskommunene, den direkte kontakten

krevende å vise, men av de åtte utstillingene i 2014 var

medlemmer som er representert, antall deltakere

Tidligere skapte vi noe fordi det ikke var noe annet, nå

og antall kommunemedlemmer sank. I 2010 startet

for Nasjonalmuseet. SKINNS medlemstall var økt, men

faglige programmet.

til det arbeidet det tar å skape dem. Det var verdifullt

Ordinære medlemmer er de medlemmene som har

snakket med hverandre, «dette står vi bak». Det var

mellom SKINN og kommunene ble mindre viktig,

derfor en aktiv innsats med nettverksutvikling. Flere
kommuner, museer og gallerier kom til og flere av de
tidligere støttemedlemmene ble medlemmer.67

det også flere enklere utstillinger som SKINN turnerte
antall visninger var ikke økt proporsjonalt.

Et annet uttrykk for medlemmenes engasjement

viser mer om interessen for SKINNS aktivitet og det

stemmerett og som tar imot utstillinger, i motsetning

De galleriene som er medlem drives ikke på profitt-

er deltakelse på årsmøtene. SKINN begynte tidlig

til støttemedlemmer. Det er en del år vi mangler

de kan være finansiert av fylkeskommunen.68

har altså vært både en møteplass for engasjement

helheten har antall delegater vært forholdsvis jevn

Ved utgangen av 2015 har SKINN til sammen 53

med andre medlemmer og et sted for faglig påfyll

basis men drives etter avtale med kommunen, eller

Antall støttemedlemmer økte også i denne perioden.

med gode seminar i årsmøtehelgene. Årsmøtene
i organisasjonen, et sted for erfaringsutveksling

opplysninger om antall delegater, men ser vi på
mens medlemsantallet er mer enn doblet.

har vi råd til å kjøpe opplevelsene, men vi har ikke tid

at medlemmene diskuterte utstillingsprogrammet, de
verdifullt for dem som fikk produksjonsoppdragene å
få de signalene, de var nyttige for fellesskapet. Dette
har jo forsvunnet. Samtidig ser vi at arrangement
som sykkelløpet Arctic race skaper entusiasme og
dugnadsaktiviteter.70

og kompetanseheving.

Eva Skotnes Vikjord konstaterte at «Det er ikke

SKINN fikk sitt landsdelsoppdrag av de tre nordnorske

dessuten 39 støttemedlemmer. Se figur 4.

Hver medlemsorganisasjon kan bare ha én delegat

årsmøter»69 Sigurd Stenersen trakk paralleller til FINN:

avtalen, basert på Strategi for visuell kunst i Nord

Medlemmenes medvirkning til SKINNS aktivitet

å stille flere personer for å få med flere impulser

FINN var før et laboratorium for kulturlivet i nord, nå

etter hvert som administrasjonen ble større og

møter ofte observatører fra fylkeskommuner,

engasjert. I 2005 ble programrådet nedlagt.

medlemmer hvorav 19 kunstforeninger, ti museer,
fem gallerier, ni institusjoner og ti kommuner,

og retning på SKINNS strategiske valg ble svakere

med stemmerett på årsmøte, men det er fullt mulig
og større faglig utbytte hjem igjen. Dessuten

en selvfølge lenger at man kommer på seminar og

er det blitt direktørens ansvar, medlemmene blir ikke

fylkeskommunene i 2011 i Den nordnorske kultur
Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020. SKINN fikk
anerkjennelse for sitt virke og fikk
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1986

lemmene har deltatt på SKINNS årsmøter, se figur 6.

andre kommuner, ha et musikk/kulturskoletilbud til
barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket

50

1984

har jeg sett på hvor mage som har mottatt utstillinger

1985

fra SKINN, se figur 5a og 5b, og i hvor stor grad med-

1983

For å få et inntrykk av medlemmenes engasjement

til 13. Da kulturskoleloven66 kom i juni året etter med

beskjed om at

75

se kapittel 3.

estetiske faga og kulturdimensjonen i grunnskolen kom

i juni 1996 økte antall kommunale medlemmer raskt

100

1982

Etter at Broen og den blå hesten. Handlingsplan for dei

21

FIGUR 4
MEDLEMMER I SKINN ETTER TYPE. 1976–2016

1981

Festspillene i Nord-Norge var den første institusjon

som ble medlem, senere kom bibliotek og museer med.

➊

sterkt inn i beslutningsprosessen og sekretariatet

1980

etablert kunstforeninger.65

198

profesjonelt. Slik det speiles i vedtektene, se

kapittel 6.1. De første årene ble utstillingene valgt
produserte utstillingene. Kunstnerne kom tidlig

å få tilbud om utstillinger. Enkelte steder tok også

Velkommen til en innholdsrik avslutning på arbeidsuken!

mer kompetent og tilbudet til medlemmene mer

kommunenes kultursekretærer initiativ, og det ble

1979

Framstøtet resulterte i at kulturstyrene i Torsken

og Gratangen meldte seg inn i SKINN og flere ba om

1978

folkeakademier, husmorlag osv.»64

1977

i landsdelen. «Mottakere var lokale kulturstyrer,

1976

Få også med deg utstillingen i Bodø kunstforening
ÁIGEMÁTKI – TIDSREISE – TIME TRAVEL, en juryert utstilling
av samtidskunst skapt av samiske kunstnere bosatt
i Norge, Finland og Sverige.

1996

Unni Krogh skriver om brytninger mellom
kunstforeningene og kunstnere i landsdelen,
om landsdelsentusiasme, distriktsbygging
og mangel på økonomi. Hun trekker fram
politikernes planer der SKINN etter hvert ble
anerkjent som en kompetent aktør innenfor
kunstformidling. Men, som hun også skriver,
«… en organisasjon som ønsker å vokse og
utvikle seg vil også møte motbør og aktører
som i alle fall i enkelte faser kan virke
som motspillere.»

Kapittel

➏
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