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Å inngå en avtale er gjerne noe en gjør når en mener å ha gjensidig nytte 
av å se fremover i tid. Det være seg i forretningslivet, i idrettens verden, 
mellom offentlige instanser og myndigheter, mellom ulike nasjoner – eller 
bare to naboer som blir enige om hvor gjerdet skal stå. 

En avtale forplikter partene til på hver sin måte å jobbe for å løse eller 
utvikle en bestemt utfordring, eller jobbe mot et bestemt mål. Det er 
derfor viktig at de som inngår en avtale er av samme oppfatning av hva 
målsettingene er, og at en sitter inne med den kunnskap og kompetanse 
som trengs for å kunne innfri sin del av avtalen. Nord-Norge har lange 
tradisjoner på å inngå avtaler på tvers av fylkene, og se fremover for å  
finne løsninger sammen ved å utnytte hverandres kompetanse og styrker.

Den nordnorske kulturavtale er uten tvil en særdeles betydningsfull avtale 
for kunstlivet i nord. Det er en avtale mellom de tre nordligste fylkene 
og Staten som involverer en rekke kunstinstitusjoner i Nord-Norge og 
omfatter toneangivende viktige kunstarenaer for dans, musikk, billedkunst, 
film, kunsthåndverk, litteratur med mer. 

27. september vedtok Finnmark Fylkesting å videreføre det nordnorske 
kultursamarbeidet forankret i den nordnorske kulturavtalen for en ny 
periode 2014–2017. En reforhandlet avtale som vi håper Troms og Nordland 
vil følge opp med tilsvarende vedtak i sine fylkesting. Avtalen viser at de tre 
fylkene, Staten og kunstinstitusjonen har gjensidig nytte av å jobbe mot 
felles mål, der aktørene gir hverandre ulike oppgaver for å sammen oppnå 
et vitalt og oppegående kunstliv i Nord-Norge. Det offentlige stiller med 
finansiering og koordinering på offentlig nivå. Og kunstinstansene utfører 
sine landsdelsoppdrag i tråd med avtalen. 

Se Kunst i Nord-Norge er en del av denne avtalen, og vi tar på oss vårt 
landsdelsoppdrag med glede! Vi skal få kunst ut til visningsstedene i  
vårt nettverk over hele Nord-Norge. Vi skal sørge for arenautvikling  

og kompetanseheving, informasjon og  
kunstkritikk, og være en døråpner på  
kunstarenaen for unge nyetablerte kunstnere.

Vi får kunsten ut på turné – det er en avtale, Nord-Norge! 

Samtidig er det andre viktige avtaler som i disse dager står og faller  
på den nye regjeringa. Uten gode rammevilkår for produksjon av kunst,  
blir det lite samtidskunst å sende ut på turné. Kunstnerorganisasjonen  
NBK har forhandlet frem en avtale med den forrige regjeringa om en  
ny tiårig stipendordning til erstatning for utfasing av ordningen med  
GI (garantert minsteinntekt) som ble opprette på 70-tallet. Denne 
avtalen er strøket fra den nye regjeringas forslag til statsbudsjett og vil 
medføre svært stramme rammevilkår for kunstneres mulighet til å utøve 
samfunnskritisk og fri kunst, uavhengig av å skulle tekkes et marked, 
makthavere eller bevilgende myndigheter. 

Noe som igjen vil legge begrensninger på produksjon av kunst og andre 
kunstrelaterte prosjekter over hele landet – så også i Nord-Norge. 

Lykkeligvis gikk denne avtalen mellom kunstnere og Staten i boks! Nå håper 
jeg at også den Nordnorske kulturavtalen blir ferdig reforhandlet, slik at vi i 
fremtiden fortsatt skal ha et bredt spekter av kunst i Norge og Nord-Norge 
som provoserer, forundrer og begeistrer!

Alta, 15. november 2013

Trine Noodt
Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge 

det er  
en avtale!
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HVA SKJER?
DESEMBER 2013—FEBRUAR 2014

NUNAGA – Mu Davvi eana/Mitt land i nord
19.09.–15.12.2013: De samiske samlinger – 
RiddoDuotterMuseat

Gianni Berengo Gardin og Piergiorgio Branzi 
10.10.2013–30.03.2014: Perspektivet Museum

Det lille huset
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum
07.11.–31.12.2013: Nordkappmuseet

Extended View – Bjørn Tore Stavang
09.11.–01.12.2013: Galleri NordNorge

Shelter – Steinar Christensen 
16.11.–22.12.2013: Bodøgaard Kunst & Kultur, Bodø

Naturarbeider – Hege Dons Samset 
Tre filmer om arbeid – Marte Aas,  
Anne Lise Stenseth, Kristin Tårnes
17.11.2013–12.01.2014: Tromsø Kunstforening

Arne & Carlos– eit ferdaminne 
Produsert av Nasjonalmuseet og DogA Norsk 
Design- og Arkitektursenter. Turné i regi av  
Se Kunst i Nord-Norge
29.11.–15.12.2013: Svolvær Kunstforening 
11.01.–26.01.2014: Vestvågøy Kunstforening
01.02.–16.02.2014: Harstad kunstforening

Juleutstilling
01.12.–12.12.2013: Rana Kunstforening, Mo i Rana

MA Avgangsutstillingen 2013
Kunstnerne har fullført sin mastergrad ved 
Kunstakademiet i Tromsø. De presenterer sine 
kunstprosjekter i Mack-kvartalet og Nordnorsk 
Kunstmuseum (NNKM)
05.–15.12.2013: Tanya Busse ◆ Galleriet
05.–13.12.2013: Liv Bangsund ◆ Blackbox
05.–09.12.2013: Emilija Skarnulytes ◆  
Mack fullgodslager
07.12.2013–26.01.2014: Georg F.W. Rohlfing ◆ 
NNKM

Juleutstillingen 2013  
06.–22.12.2013: Harstad Kunstforening 

Eva Bakkeslett 
18.01.–09.03.2014: Galleri NordNorge

Crooked Trinkets – Marthe Elise Stramrud 
01.03.–16.03.2014: Svolvær kunstforening

ATYYTA – notater fra en hule – Kamilla Skrinde
31.01.–16.03.2014: Bodø Kunstforening

Hit The North – Hanne Lydia O. Kristoffersen 
10.01–09.02.2014: Nordnorsk Kunstnersenter

Den 68. Nordnorske Kunstutstilling
Åpner i 2014 på Nordnorsk Kunstnersenter 
14.02.–02.03.2014: Nordnorsk Kunstnersenter

Polar Suite – Arktiske Blikk
Kurt Edvin Blix Hansen og Irena Jovic
22.11.–19.12.2013: Bodø Kunstforening

UTSTILLINGSGUIDE

Irena Jovic, Esmarkbreen II, Oscar II Land, Spitsbergen, Svalbard, 2013. 
Olje på lerret. Detalj.

Hanne Lydia O. Kristoffersen, 100_behind, 2013.
Fargeblyant på svart papir.

Steinar Christensen, Horse in Studio, The Shelter Series, 2012.
Aluminiumsmontert C-print.
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Denne høsten har det stormet omkring Sámiid Vuorká-Dávvirat/
De Samiske Samlinger i Karasjok. I sommer valgte eierstyret å bryte 
ut av museums samarbeidet i den konsoliderte museums sidaen 
RiddoDuottar Museat (RDM). Så kom varselet om at RDM er uønsket i 
lokalene der De samiske samlinger holder til – fra og med 1. januar 2014 
må museets samlinger og ansatte ut av bygningen.

Museet går dermed en usikker fremtid i møte. Til tross for dette har oppslag 
i media den siste tiden hovedsakelig dreiet seg om hva som vil skje med 
kunstsamlingen som er deponert hos museet. Samlingen ble opprettet med 
tanke på å etablere et samisk kunstmuseum i tilknytning til De samiske 
samlinger. Selv man har kommet langt i planene om å realisere et slikt 
museum ser disse planene nå ut til å gå i vasken.

Til SeKunstMagasin sier visepresident i Sametingsrådet, Henrik Olsen, at 
han har anmodet partene om å forlenge De samiske samlingers driftsavtale 
i ett år. På denne måten ønsker Sametingsrådet å gi alle involverte 
aktører mulighet til å arbeide med å bedre situasjonen ved museet og for 
kunstsamlingen. Samtidig påpeker Olsen at Sametingsrådet har startet 
planlegging og forberedelser på å flytte deler av kunstsamlingen fra museet 
i Karasjok, om det ikke skulle komme til en snarlig løsning. 

Sametingets drastiske planer og stedsdebatten som nå har blusset opp 
omkring et fremtidig samisk kunstmuseum, fører til at museet etter over 
tretti års hardt arbeid nå nærmest står på bar bakke.

Uklarheter rundt eierskapet av kunstsamlingen
Kunstsamlingen som danner utgangspunktet for et fremtidig samisk kunst-
museum er deponert hos De samiske samlinger, og består av nærmere 
ni hundre enkeltgjenstander opparbeidet siden 1970-tallet. Innkjøpene 
til samlingen er gjort mulig gjennom offentlige midler, men det er ulike 
instanser som har vært involvert i samlingsarbeidet. 

Den første perioden ble innkjøpene til samlingen gjort gjennom 
Norsk Kulturråd, men etter at Samisk kulturråd ble opprettet i 1993 ble 
bevilgningene til innkjøp gjort over Sametinget. Da Samisk kulturråd ble 
nedlagt i 2001 var det Sametinget som gjennom sine innkjøpsordninger 
foretok innkjøp til samlingen. Hele tiden har også De samiske samlinger 
selv bidratt til å utvidelsen av kunstsamlingen. Dette gjør eierforholdene til 

samlingen kompleks. Noe som også kommer til uttrykk i diskusjonene som 
den siste tiden har foregått i media. 

Styreleder i eierstyret for De samiske samlinger i Karasjok, Thoralf 
Henriksen, sier til NRK at han stiller seg undrende til at Sametinget over 
hodet tenker på å flytte kunsten. Dette fordi han hevder det ikke er avklart 
hva som er Sametingets eiendom og poengterer at det må foreligge 
dokumentasjon før han eventuelt vil gå med på en slik flytting. På sin 
side uttaler Henrik Olsen til SeKunstMagasin at han oppfatter den delen av 
samlingen som er kjøpt inn gjennom Sametingets innkjøpsordninger som 
Sametingets eiendom. Dette selv om samlingen på grunn av deponering 
forvaltes av De samiske samlinger. 

Også kunstneren Synnøve Persen har kastet seg inn i debatten om 
kunstsamlingen. På sin Facebook-profil har hun forfattet en appell. Her 
påpeker hun de uklare eiendomsforholdene til kunstsamlingen, men 
insisterer samtidig at Sametinget må ta affære, og skriver: «Nå er det på 
tide at vårt folkevalgte organ setter seg inn i saken og finner en løsning.» 

Engasjementet til visepresident i Sametingsrådet tyder også på at 
Sametinget gjør nettopp det. Til SeKunstMagasin uttaler Henrik Olsen at 
han selvfølgelig ønsker en løsning som viderefører planene om et samisk 
kunstmuseum knyttet til De samiske samlinger. Han er likevel først og 
fremst opptatt av at samlingen forblir samlet og får gode vilkår, hvor den 
enn måtte ende opp.

– Kunsten skal vises frem, ikke bli stående i magasiner, mener  
Henrik Olsen. 

Bygg samisk kunstmuseum!
Allerede 22. september ble et opprop med tittelen «Bygg samisk 
kunstmuseum!» publisert i Klassekampen og i flere nasjonale og regionale 
aviser. Oppropet var formulert av Samisk kunstnerforbund (SDS) og 
Nordnorsk Kunstmuseum i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum.  
I tillegg til lederne ved disse institusjonene var oppropet signert av ledere 
ved andre viktige kunstinstitusjoner i Nord-Norge. Blant disse var Svein 
Ingvoll Pedersen ved Tromsø Kunst forening, Markus Degerman ved 
Kunstakademiet i Tromsø, Harold Hesten ved Nordnorsk Kunstnersenter  
og Eva Skotnes Vikjord ved Se Kunst i Nord-Norge.

HVA SKJER MED SAMISK KUNSTMUSEUM?

Samisk kunst- 
museum på bar bakke

✎ Hanne Hammer Stien  ◆  kunsthistoriker, frilans kritiker og kurator
 Irina Haugane  ◆  NNKM

fra venstre
Knut Ljøgodt, direktør 

ved Nordnorsk Kunstmuseum.
Foto: irina haugane

Henrik Olsen, visepresident 
i Sametingsrådet.

Foto: nnkm

▶
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Sámi Dáiddaguovddáš skal flytte. Nå gleder alle seg til store 
nyoppussede lokaler midt i sentrum av Karasjok. Men ikke helt  
uten vemod. Derfor markeres utflytting med en helt spesiell utstilling.

Det er i møtet med et publikum at et kunstverk starter å leve, ikke 
stående bortgjemt i en krok hos kunstnerens atelier. En kunstopplevelse 
er personlig, og forskjellig fra alle andres. Dette danner grunnlaget 
for utstillingen vi avslutter med i de gamle lokalene. I løpet av 14 
år har mange mennesker fullt trofast utstillingsaktiviteten til Sámi 
Dáiddaguovddáš (SDG). Kunstnerisk råd ønsket derfor at aller siste 
utstilling blir en markering av gode kunstopplevelser med tittelen 
Ønskereprisen. Alle som har besøkt kunstsenteret har vært invitert til  
å ta utgangspunkt i sine utstillingsopplevelser ved SDG, for å komme  
med forslag til kunstverk de gjerne kunne ha lyst til å se igjen. Et 
kunstverk som de følte tok tak i hjertet, hjernen og magen, som ga  
en opplevelse de aldri glemmer.

Det har kommet inn mange forslag, og for oss har det vært godt å 
få denne responsen. Vi oppdaget at det finnes et publikum der ute som 
husker gode, flotte kunstopplevelser etter å ha sett våre utstillinger. Med 
Ønskereprisen får vi en bekreftelse på at vi, og alle andre som formidler 
samtidskunst, gjør noe riktig og ikke minst viktig. 

Samisk Senter for Samtidskunst har, og vil alltid ha, et fokus på å 
formidle og fremme samtidskunst av høy kvalitet, med et spesielt fokus 
på den samiske. Ønskene til publikum til denne utstillingen avspeiler 
nettopp dette og vil inneholde blant annet kunstverk av Per Adde, 
Asbjørn Forsøget, Aage Gaup, Aslaug Juliussen, Britta Marakatt Labba, 
Outi Pieski, Elisabeth Aalsos Strand, Anders Sunna, Ingun Utsi og Eva 
Delving Wiklund.

«Denne samlingen har et akutt behov for egne lokaler – med  
egnede fasiliteter for visning, oppbevaring og forskning.», stod det å 
lese i teksten som samtidig oppfordret ansvarlige myndigheter som 
Sametinget, Stortinget, samt Regjeringen ved Kulturdepartementet  
til å skjære igjennom og sørge for at et samisk kunstmuseum 
umiddelbart blir etablert og bygges. 

Oppropet kom riktignok etter nyheten om De Samiske Samlingers 
valg av å bryte ut av museumssamarbeidet med RDM. Men ifølge 
Knut Ljøgodt, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, var det for 
initiativtagerne like viktig i forbindelse med regjeringsskifte å holde en 
appell for å belyse en sak som har stått i stampe i mange år. Likeledes 
lå de ugunstige oppbevaringsforhold av kunstsamlingen til grunn for 
oppropet, forklarer Ljøgodt til SeKunstMagasin.

– Samisk kunst er et område i sterk og spennede utvikling. Selv om vi 
i de andre institusjonene også er opptatt av dette, er det nå viktig at den 
samiske kunsten får sitt eget museum!

Ny lokaliseringsdebatt
Planene for et fremtidig kunstmuseum tilknyttet De samiske samlinger er 
altså i ferd med å gå i oppløsning. I kjølvannet av dette har en ny steds-
debatt blusset opp. Den 14. november uttalte Hans Ragnar Mathisen til 
avisen Ságat at han ønsker et samisk kunstmuseum lokalisert i Tromsø. 
Mathisen begrunner dette med at det i byen bor samer fra hele landet, 
og at det finnes et kompetent fagmiljø her. I tillegg er Tromsø en 
universitetsby og det bor en del kunstnere i byen, sier han til avisen. 

Til SeKunstMagasin presiserer Knut Ljøgodt at noen debatt om 
lokalisering av et fremtidig samisk kunstmuseum vil han til gjengjeld ikke 
være med på.

– For Nordnorsk Kunstmuseum er det først og fremst viktig at et 
museum med hovedansvar for samisk kunst så raskt så mulig etableres. 
Slik vi har sett det for oss bør et slik museum lokaliseres i det samiske 
kjerneområdet, sier Ljøgodt. 

Men om saken stopper opp på grunn av at det er vanskelig å 
realisere planene i Karasjok, er Knut Ljøgodt enig i at andre alternativer 
nødendigvis må vurderes.

ØNSKEREPRISE 
SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST,
21.11.2013–12.01.2014

Gjensyn med gode 
kunstopplevelser

✎ Randi Olstad  ◆  Samisk Senter for Samtidskunst
 Outi Pieski

Outi Pieski, Gollegakti 2, 2006. Fotografi.

◀

NOTIS

Årsmøte og  
fagseminar 2014 
Se Kunst i Nord-Norges årsmøte og fagseminar avholdes  
25–27. april 2014 på Sortland i Vesterålen i Nordland.

Årets fagseminar har tematikk forskningsbasert kunst som vil 
belyses av ulike foredragsholdere. I sammenheng med årsmøtet og 
fagseminar åpner utstillingen Arenaoppdrag – AVTRYKK produsert av 
SKINN i det nyåpnede kulturhuset Kulturfabrikken i Sortland. Her vises 
utstillingsprosjektet Hollow Earth av Emilija Skarulyte & Tanya Busse.

Mer informasjon kommer på vår hjemmeside:
www.sekunst.no
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INTERVJU MED  
KUNSTPEDAGOG KRISTIN RISAN

Hos Nordnorsk Kunstnersenter arbeider Kristin Risan målrettet  
med å realisere små og store formidlingsprosjekter for barn og unge. 
Vi har spurt henne om å gi et innblikk i sitt arbeid med formidlings-
virksomhetene til kunstnersenteret – som strekker seg langt forbi  
egne utstillingslokaler. 

– Begeistringen over det jeg ser, opplever og oppdager, er for meg  
energien og drivkraften til å skape god kunstformidling, forteller Kristin 
Risan ivrig når jeg spør hvordan hun som kunstformidler legger til rette  
for en god kunstopplevelse. 

Hun forklarer at det er hennes egen nysgjerrighet rund nyoppdagede 
ting som inviterer publikum og barna til egen deltagelse; ved å fortelle 
gjennom tegning, lek og samtale, eller gjennom praktiske oppgaver og ulike 
kunstuttrykk med hjelp av profesjonelle utøvere.

I over 40 år har Kristin Risan (64 år) jobbet med barn og kunstformidling 
i ulike sammenhenger. Som utdannet allmennlærer har hun undervist i 
estetiske fag, musikk og språk, både i folkehøgskole, videregående skole 
og grunnskole. Så har hun rasket til seg en del studiepoeng gjennom 
etterutdanning i musikk, kunstpedagogikk og metodikk, gått ett år på 
forfatterstudiet i Tromsø, og i perioder drevet som freelanceskribent. 

Med en solid og sammensatt kompetansebakgrunn har Kristin vært 
ansatt som kunstpedagog hos Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) siden 
1999 med ansvar for å legge formidlingen til rette for ulike aldersgrupper, 
publikumsgrupper og i skolen.

Innsyn i skapende arbeid
– Vårt formidlingsarbeid foregår på mange arenaer. Vi har omvisninger 
og elev aktiviteter i eget galleri og vi utvikler formidlingsveiledninger til 

vandre utstillinger. Produksjoner vi selger inn som tilbud til Den kulturelle 
skolesekken (DKS) er som regel skapt for å kunne foregå i klasserommet. 
Det betyr at vi fiktivt tar med oss en del av kunstnerens eget verksted/
atelier til klasserommet, og deler med elevene en liten del av kunstnerens 
skapende prosess. Vi har god erfaring med at elevene får delta og gjøre 
egne oppdagelser innenfor et bittelite område av kunstnerens arbeidsfelt, 
enten det gjelder selve håndverket eller den undersøkende biten av en 
samtidskunstners virksomhet. Det være seg glassblåserens «kalde» verk-
sted med gravering på glass, eller lydkunstnerens eksperimentelle hjørne 
med kreativ kortslutning av elektroniske dingser, forklarer Kristin.

Hvor kommer de gode ideene til nye formidlingsprosjekter ifra? 
– Ideene oppstår ofte i møter jeg har med kunst og kunstnere, sier  
Kristin Risan ivrig.

– Vi ønsker å vise bredden i samtidskunsten og er derfor alltid på jakt 
etter nye kunstnere, unge kunstnere, interessante og lite kjente uttrykk. Vi 
tar kontakt med kunstnere eller de tar kontakt med oss. Det er viktig for 
meg å nevne at svært mange av våre gode DKS-tilbud er ferdig utviklet av 
kunstnerne selv. Kunstnersenterets oppgave blir da å hjelpe kunstnerne i 
å synliggjøre og markedsføre prosjektene. Vi maser litt på dem og veilede 
dem i søknadsarbeidet, kommer med forslag til begrensninger/utvalg, 
presentasjonsform, elevaktivitet og tilrettelegging til målgrupper. 

– Våre kunstnersamarbeid oppstår på ulike vis. Hvis jeg tror en 
utstillinger i vårt galleri kan omarbeides til et turne-produkt, så jobber  
jeg videre med kunstneren/kunstnerne. Vi finner en form, søker etter 
kjernen i prosjektet og finner svar på hva det er vi vil fortelle og hvorfor  
vi vil fortelle dette.

De gode 
formidlingsprosjektene

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Espen Tollefsen  ◆  Kristin Risan  ◆  NNKS

31. oktober kom nyheten om at Kristin Risan  
blir tildelt Kongens fortjenestemedalje. En 

oppmerk somhet hun blir litt flau over å få,  
men sier det selvsagt er veldig hyggelig å få  

denne massive bekreftelsen på at hennes  
arbeidet betyr noe for andre.

Foto: Eva Bakkeslett

Kristin er veldig glad i å koble 
sammen grupper. I samarbeid med 
kunstnere har hun gått noen nye 
veier i arbeid med Den Kulturelle 
Spaserstokken. Her instruerer 

femteklassinger eldre i legobygging 
på et eldresenter i bytte mot å høre 

historier fra «riktig eldgamle» dager.
Foto: Nordnorsk Kunstnersenter
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Pilotprosjekt og prøve-arenaer
I utviklingen av nye prosjekt er Nordnorsk Kunstnersenter ofte i produsent, 
eller kan finansiere eller del finansiere pilot prosjekt. NNKS har i mange år 
hatt ansvar for formidling og aktiviteter for skoleklasser under kultur-
festivalen Barents Spektakel i Kirkenes, og i år arrangerte de i samarbeid 
med DKS-Nordland en Manga-tegneserie-workshop for ungdom i 
forbindelse med Lofoten International Art Festival 2013. 

– Festspillene i Nord-Norge er en arena der vi prøver ut nye prosjekt 
for pilotprosjekter. Her samarbeider vi med festspillene om «drop-in» 
kunstverksted for barn, samt aktivitet for barnehager. Velvillige lærere 
lar oss prøve ut nye ideer, og vi får svært nyttige tilbakemeldinger fra de 
virkelige ekspertene, elevene selv, på hva som fungerer og hva som må 
endres. Mange pilotprosjekter kan senere stå på egne bein og leve videre 
som tilbud til Den kulturelle skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark, 
opplyser Kristin.

Et prosjekt som hun synes har fungert godt er blant annet Mitt blikk 
– Mitt fjell. Et nytt prosjekt utviklet av fotograf Espen Tollefsen selv, som 
hun har vært med på å gjennomføre som et pilotprosjekt. Kunstneren 
lar elevene komponere og bygge egne fjell med rektangulære biter av 
fotografier av fjell. 

Den kulturelle skolesekken
Nordnorsk Kunstnersenter er pålagt av kulturdepartementet, som er
senterets hovedfinansieringskilde, å drive kunstformidling i hele Nord-Norge
ved å tilby produksjoner innen visuell kunst til Den kulturelle skolesekken. 
I Finnmark er de både produsent og turnelegger for visuell kunst med et 
abonnementstilbud som hvert år går til fylkets sjetteklassinger. En tjeneste 
Finnmark fylke kjøper av NNKS. Mens de ikke har noen spesielle avtaler i 

Nordland og Troms, og bare søker med produksjoner innen søknads  - 
fristen. I tillegg blir Nordnorsk kunstnersenter kontaktet av institusjoner, 
kommuner og enkeltskoler, som ønsker å gjøre egne prosjekt

Prosjekter på tvers av genre
Kristin forteller at hun i dag arbeider mest utenfor Lofoten og egen region. 
For øyeblikket er hun involvert i prosjektet «Kulturminneløype i Berlevåg» 
som er et samarbeid med Berlevåg skole, Berlevåg havnemuseum og 
billedkunstner Hilde Schancke Pedersen. 

– Tidsvitner, engasjerte lærere og museumsfolk skal sammen med 
skoleelevene ta for seg historien om andre verdenskrig, og finne ut mer om 
hva som skjedde rundt restene av en russisk fangeleir som det fortsatt fins 
synlige spor av i naturen. Hvor ble det av fangene? Hva hadde barna i leiren 
å leke med? Hvordan kan vi finne ut mer om historien? Elevene lager også 
en modell av fangeleiren basert på de funn de oppdager, sier Kristin.

– Så skal Nordnorsk Kunstnersenter delta med blant annet Varanger 
museum avd. Vardø i å utvikle formidling av det nye minnestedet på 
Steilneset i Vardø. Et spennende prosjekt hvor jeg som kunstpedagog får 
drive prosjektutvikling i samarbeid med historikere, arkitekter, kunstnere, en 
filosof og en dramapedagog, forteller Kristin.

Å formidle Steilneset minnested betyr at museet ikke bare skal fortelle 
om den historien monumentet representerer, men Kristin forklarer at også 
selve monumentet, sammensatt av en kunstinstallasjon av Louise Bourgeois, 
Peter Zumthors arkitektur og tekster av Liv Helene Willumsen, skal formidles. 
Å arbeide med slike samarbeidsprosjekter synes hun er interessant.

– Jeg ønsker at Nordnorsk Kunstnersenter fremover skal kunne jobbe 
mer med prosjektutvikling, kursing og veiledning for kunstnerne og utvikling 
av nettopp slike prosjekt på tvers av genrene.

Fra fotoverkstedet «Mitt blikk – 
Mitt fjell» hvor elevene først fikk 

de en kort innføring i kubismen, for 
så å komponere egne bilder.

Foto: Espen Tollefsen

Under Barents Spektakel 2013 fikk 
sjetteklasser i Sør-Varanger tilbudet 
om å møte Kjetil Berge og høre om 

kunstprosjektet Breaking the Ice.
Foto: Kristin Risan

◆  Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) 
er kunstner styrt og eies av Nordnorske bildende 

kunstnere og Norske Kunsthandverkere Nord-Norge.

◆  NNKS holder til i Svolvær Sentrum.

◆  Rundt 180 billedkunstnere og kunst hånd verkere 
er tilknyttet kunstnersenteret, og bidrar med kunst-

verksteder, egen presentasjoner, kunstnermøter og 
medvirkning på tvers av pågående kunstprosjekter.

◆  Se flere av kunstnersenterets  
DKS-tilbud på deres nettside  

www.nnks.no
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ČSV er et godt kjent begrep for den generasjonen som opplevde at 
samepolitiske spørsmål ble satt på dagsorden utover 1960-, 70- og 
80-tallet. Det var da ČSV oppstod som et slagord og virkemiddel til  
å vekke selvfølelse og selvtillit blant samer. 

Førti år senere har Sergey Gavrilov undersøkt om det har skjedd 
noen forandringer i tiden mellom da og nå. Hva betyr ČSV for samisk 
identitetsfølelse i dag? Unge samiske Márkomeannu-festivaldeltakere ble 
invitert gjennom Facebook til å uttrykke sitt kjennskap og forhold til ČSV. 
Resultatet ble til fotoutstillingen ČSV. Noen tanker vist i høst hos Samisk 
Senter for Samtidskunst. En utstilling som vekker til live den samiske ånden 
fra de engasjerte 60- og 70-årene, gjennom en serie portretter der dagens 
samer presenterer deres tanker om kraftuttrykket. 

Vis samisk ånd!
Det var i 1972 at publikum på et seminar i Sirma i Øst-Finnmark ble opp-
fordret til å formulere noen ord, tanker eller slagord med utgangs punkt i 
Č, S, V – de tre mest brukte bokstavene i det samiske alfabet. Čájet Sámi 
Vuoiŋŋa (Vis samisk ånd), Čohkke Sámiid Vuoitui (Samle samene til seier) eller 
Čielga Sámi Varra (Rent samisk blod) er eksempler på uttrykk som oppstod  
av ČSV.

– For meg er ČSV en veldig viktig del av samisk historie, sier Sergey 
Gavrilov (28 år) som selv er samisk og oppvokst i Lujavrri på Kolahalvøya. 
Han har en bachelor i journalistikk, utdannet historielærer og har vært aktiv 
som fotograf siden 2009. 

Gavrilov forteller at fotoprosjektet var en fullstendig spontan tanke 
som startet i forkant av Márkomeannu festivalen i fjor sommer. – I stedet 
for bare å ta bilder under festivalen, ville jeg også ha et spesifikt mål med 
fotografiene: Å undersøke samers forståelse av begrepet ČSV, forteller han.

Ideen til Gavrilov var i utgangspunktet å spørre samiske ungdommer 
om deres forhold til ČSV. Men bildeserie viser både unge og voksne holde 
plakater med deres tanker om ČSV. De portretterte er samer fra norsk, 
svensk og russisk side av Sapmi, noe som er med på å gi bredde  
til utstillingen. 

– For meg var det tekstene som var viktig å få frem. Mitt mål var 
hverken å analysere eller studere begrepet; bare å få andre samers svar  
på mitt spørsmål om ČSV, sier fotografen.

I starten hadde ikke Gavrilov noen tanker om at prosjektet skulle 
resultere i en utstilling. Målet er ikke å belære publikum eller å fortelle  

om ČSV i en historisk kontekst. Gjennom sine fotografier forsøker han å vise 
hva samer i dag vet eller tenker om ČSV, ut ifra en journalist sitt nøytrale 
blikk, som en objektiv observator blant de portretterte. 

– Det er mange som kommer til Sapmi for å dokumentere samer, og 
det har jeg ikke noe problem med, men jeg tenker: hvorfor kan ikke jeg 
gjøre det samme?

Hva skiller forståelsen av ČSV «nå» og «da»? 
Gavrilov opplever dagens unge samer som bevisste om ČSV, og at begrepet 
fremdeles lever. Men, kanskje ikke på samme måte som på 70-tallet. Noen 
mener ČSV beskriver noe ved den samiske historien. For andre er ČSV 
kanskje bare tre bokstaver, og under Markomeannu møtte han enkelte 
ungdommer som ikke visste hva bokstavene viser til. 

I dag er dessverre mange enige om at kjennskapen til både ČSV og 
samisk historie generelt er for lavt prioritert av det norske skolevesenet 
– også for samiske skolebarn. Derfor har blant annet Norske Samers 
Riksforbunds Ugdomsutvalg (NSR-U) arrangert ČSV-seminar for samisk 
ungdom fra hele landet, der ungdommene laget en ny ČSV-sang og fikk 
besøke stedet der demonstrasjonene mot utbyggelsen av Alta/Kautokeino-
vassdraget pågikk. Slike arrangement viser tydelig at temaet er viktig og 
interessant for samisk ungdom. 

For mens samisk identitet på 1960-70-tallet handlet 90% om politikk 
og mange av den grunn tolker ČSV som et politisk utsagn, forbinder andre 
ČSV rett og slett med det «å være same» tror Gavrilov.

– ČSV ikke bare er et begrep som handler om politikk og aktivisme, 
forklarer han. Prosjektet Gavrilov har jobbet med handler like mye om ČSV 
som et begrep som omhandler livsstil, kultur og identitet.

 Allikevel eksisterer det i dag gode grunner til å tolke ČSV i et politisk 
perspektiv, mener Gavrilov og tenker blant annet på spørsmålet om 
gruvedrift som nå utspiller seg i dagens Sapmi. Filmen han har inkludert i 
utstillingen tar opp nettopp dette. Med tittelen ČSV (2013) handler filmen 
om aktivisme, demonstrasjoner, og litt om gruvedrift som grunn for 
aktivisme, hvor ČSV i denne sammenhengen kan sees som en viktig del av 
den samepolitiske ånden.

– Jeg håper at ČSV er tre viktige bokstaver som fortsatt har stor 
betydning for dagens samiske politikere, legger Gavrilov. Han poengterer at 
ČSV vil eksisterer så lenge det finnes samer. ČSV er levende i dag også, fordi 
samer er levende i dag, konkluderer Gavrilov.

SERGEY GAVRILOV – « SV. NOEN TANKER» 
SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST, 
13.09.–20.10.2013

Tanker om ČSV

✎ Marit Overrein  ◆  kunstskribent og masterstudent i Kunstvitenskap  ◆  UIT 
 Sergey Gavrilov

fra venstre til høyre
Ánne Márjá Guttorm Graven: «Når du er same, og er den 
du er, hvert minutt, hver time, hver dag, da er du ČSV». 

Jeg tok dette bildet av Ánte Siri fra Kautokeino 
rett etter Márkomeannu. På plakaten har han skrevet 

«En viktig påminnelse»!

Per Nils Idivuoma er en veldig dyktig samisk journalist 
fra svensk side av Sapmi. På plakaten står det «ČSV 

er samisk stolthet, ble kjent med ordene i 1973».
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De siste årene har Edvine Larssen bygget rominstallasjoner i  
skjærings punktet mellom det skulpturelle, det arkitektoniske  
og det sceniske. I november var det mulig å se hennes nyeste  
skulpturelle installasjon, Unforgettable Vision of Darkness, skapt  
spesielt til utstillingslokalet i Trøndelag Senter for Samtidskunst.

 
Publikum møtte Larssens kunstverket allerede stående på gaten utenfor 
kunstnersenterets vindusfasade. Tildekket av kunstnerens speilfolie var det 
ikke før innenfor døren man ble konfrontert av hennes monumentale sorte 
konstruksjon bygget opp i midten av et ellers tomt utstillingsrom. Lange 
strimler av svarte tunge båndformasjoner hang ned fra taket og buktet 
seg langs gulvet bakover i rommet. Når man beveget seg rundt i rommet 
gav konstruksjonen ulike opplevelser formet av lyssettingen, i vekslingen 
fra mørkerødt til lyst. Gjennom sprekkene dannet hvitt lys fra innerst i 
rom met et skyggespill på gulvet, og man undret seg over hvilket materiale 
konstruksjonen var laget av. 

Stedsbundet
– Det har tatt meg mange år å forstå min egen interesse for det helhetlige 
rommet og tomrommet, og at det er installasjoner jeg ønsker å arbeide 
med, ikke skulptur, forteller Edvine Larssen (36) åpenhjertig. – Jeg forholde 
meg til det fysiske rommets arkitektoniske forutsetninger, men vil ikke si at 
jeg arbeider stedsspesifikk. Jeg jobber stedsbundet. Et mer åpent begrep som 
antyder det samme, påpeker Larssen.

Utstillingen i Trondheim startet hun å jobbe med i modell for ett år 
siden. Edvine jobber ikke tørt og konseptuelt, men presiserer at i hennes 
kunst er det materielle, det taktile og det visuelle uttrykket det viktigste. – 
Like viktig som de intellektuelle referansene, skal det visuelle bære så godt 
at publikum forstår referansene gjennom opplevelsen av det fysiske, selv om 
verket ikke bare skal være vakkert, sier hun. 

Edvine forteller at Unforgettable Vision of Darkness er en videreføring av 
hennes installasjon Verging som hun viste hos Nordnorsk Kunstnersenter 
i 2012. I likhet med Verging referer også denne installasjonen til draperi og 

scenetepper, og bruker lyssetting på en måte som skaper en følelse av å 
være «on stage» eller «off stage», forklarer Larssen som er opptatt av å dra 
det teatrale inn i kunsten. Kunstnerens bruk av sterke teatralske effekter 
som lys, skygge og farge, bidrar til å påvirke publikums erfaring av et 
iscenesatt rom.

– Tomheten får publikum i bevegelsen gjennom lokalet. På denne 
måten prøver jeg å fylle et rom med potensial. Tomheten gir et spillerom for 
opplevelse, sier kunstneren.

Installasjonens tittel har hun hentet fra essayet «In The Praise of 
Shadows» (1933) av den japanske forfatteren Junichiro Tanizaki (1886–1965). 
Her skriver Tanizaki om et uforglemmelig møte med mørket, og hvordan 
lys og skygge påvirker oss som menneske, vår skapende fantasi og romlige 
erfaring, noe som fascinerer Edvine.

Forske på det tomme rommet
Den unge kunstneren er opprinnelig fra Mosjøen, men de siste 10 årene 
har hun vært bosatt og aktiv i Trondheim som kunstner med atelier på 
Lademoen Kunstnerverksteder.

Larssen har utdanning fra både London og Trondheim med en 
bachelorgrad i skulptur fra Kingston University i 2001, og en master i 
samtidskunst fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU i 2005. I høst ble hun 
ansatt som stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
hos Kunstakademiet i Trondheim NTNU. Et treårig stipendiatprogram hvor 
hun, som en av 12 utvalgt blant 120 søkere, får støtte til å gjøre kunstnerisk 
forskning på høyt internasjonalt nivå.

Larssens prosjekt har tittelen, Det tomme roms potensielle dramatikk 
med under tittlen Teatralsk men ikke teater, arkitektonisk men ikke arkitektur, 
skulpturell men ikke skulptur. Hun skal se nærmere på installasjons kunst 
som felt, i tillegg til å utarbeide egne arbeider. Som veileder har hun 
en av Europas viktigste installasjons kunstnere, engelske Lindsey Sears. 
Edvine Larssens neste utstilling skjer høsten 2014 i Levanger i to historiske 
hvelvkjellere fra 1600-tallet.

Det tomme rommets 
potensielle dramatikk

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  Se Kunst i Nord-Norge
 Monica Anette Svorstøl

EDVINE LARSEN – «UNFORGETTABLE VISION OF DARKNESS» 
TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST, 01.11.–24.11.2013

I løpet av sin treårige stipendiatperiode skal Edvine 
Larssen utarbeide en serie installasjoner hvor 

hun ønsker å undersøke hvordan ulike romlige 
utgangspunkt kan skape ulike verk og 

opplevelser for publikum.
Foto: Monica Anette Svorstøl

til venstre
Edvine Larssens fem meter høye svarte  

konstruksjon ser nesten ut som tunge draperte 
fløyelsbånd, eller som remser med gummi i det 

dunkle lysskjæret fra den røde speilfolien.
Foto: Monica Anette Svorstøl

Edvine Larssen, Unforgettable Vision of Darkness, 2013. 
Trefinér og vindusfolie, 5 x 9 m.

Stående bakerst i utstillingsrommet 
fremtrer den naturlige fiberstrukturen i 

trefinéret på grunn av det skarpe hvite lyset.
Foto: Monica Anette Svorstøl
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Sortland videregående skole har utsmykninger av flere kunstnere, der 
Jardar Lundes store steinmosaikk fra 1965 i aulaen (dagens kantine) 
har vært den mest dominerende for skolens brukere. Nå har skolen 
fått et nytt tilbygg med nye kunstverk av Sigrid Szetu og Trude Westby 
Nordmark, som ble offisielt erklært åpnet i mars tidligere i vår.

  
Både Trude Westby Nordmarks røde skulptur, Pusterom, og Sigrid Szetus 
bilder er blikkfang på begge sider av det nye glassinnbygde inngangspartiet. 
Kommer du sørfra, treffer du på Nordmarks fjellbjørk møter papegøyetre, et 
rødt tre som markerer bindeleddet mellom det nye og det gamle bygget. 
Mens nordfra gnistrer Szetus fargerike malerier i hver av de tre etasjene bak 
nybyggets høye glassfasade.    

Vandring og kunstnermøte
Torsdag 10. oktober inviterte Sortland kunstforening til kunstvandring 
i Sortland videregående skole. Et trettitalls kunstinteresserte trosset 
plaskregnet og høstmørket for å møte Sigrid Szetu som selv var omviser 
for vandringen gjennom nybygget. De frammøtte skulle få se det ferdige 
resultatet av skolens nye utsmykningsprosjekt, og få et innblikk i Szetsu sitt 
kunstnerskap og sin spesielle arbeidsprosess. 

Sigrid Szetu er født i 1951, og utdannet ved Camberwell School of  
Art i London. Bak seg har hun en lang karriere med en rekke gruppe-  
og separat utstillinger og flere prosjekter innen kunst i offentlige bygg på 
merittlisten. Hun holder til i et arkitektonisk iøyenfallende ateliér i Nyksund 
i Vesterålen, der nærheten til fjell, hav og naturens skiftninger gir inspirasjon 
til bildene hennes. Hun tar gjerne imot besøkende i sitt atelier, og i sommer 
var både det svenske og det norske kongeparet innom. 

Kunstvandringen startet først med et foredrag der Szetu fortalte og 
demonstrerte sin arbeidsprosess. Med seg hadde hun et malt lerret, som 
hun alltid starter med som utgangspunkt, og en pose fargerike lerretsbiter. 
Disse plasserer hun så på bildet for å prøve ut sine komposisjoner og for å 
lete fram til sitt karakteristiske abstrakte uttrykk. I atelieret kan det ligge 

flere tusen biter framme som hun møysommelig leter igjennom  
for å finne akkurat den riktige.

Metoden oppstod som så mange andre gode oppdagelser med utgangs - 
punkt i noe som ble feil. Hun begynte å skjære opp malerier som ikke ble 
gode nok, men som hadde interessante fargepartier. I dag er dette et eget 
steg av prosessen. Først maler hun lerreter, så skjæres de i biter. På dette 
tidspunktet er hun opptatt av å skape fargene. Så bearbeider hun motivet 
som blir utgangspunktet for det videre arbeidet. Etter at hun er fornøyd 
med hvordan lerretsbitene er arrangert, kan hun noen ganger male videre 
over dem igjen. I utgangspunktet hadde hun denne kvelden tenkt å la 
publikum delta i å komponere med bitene, men det store antallet oppmøtte 
– kunstvandringens suksess – ført til at vi fikk en demonstrasjon istedenfor.

Farger og omgivelser
Sigrid Szetu ledet en interessert og entusiastisk forsamling rundt i begge 
byggene, opp og ned tre etasjer. På spørsmålet om hvordan det var å 
skulle utsmykke en skole der ungdom ferdes, kunne Sigrid Szetu fortelle 
at det hadde hun ingen betenkeligheter med. Hennes erfaring er at 
bildene kommuniserer veldig bra med unge mennesker. Det var en mye 
større utfordring å skulle skape malerier som kunne passe innenfor de 
arkitektoniske rammene for skolen. Fordi vanligvis maler hun sine motiver 
kun med blikk på deres interne logikk, uten hensyn til hvor de skal henge. 

Bilder med nye fargekombinasjoner dukket opp underveis, og etter 
monteringen viser det seg at enkelte av bildene skaper uforutsigbare 
tilknytninger til omgivelsene rundt. Særlig ett bilde som henger for seg 
selv over resepsjonsområdet. Bildet kan sees fra aulaen i det gamle bygget 
via en gjennomgående korridor og fører en vellykket samtale i farger med 
Jardar Lundes mosaikk. 

Regnværet utenfor satte dessverre en stopper for opplevelsen av det 
store overblikket man kan få fra utsiden. Men de oppmøtte var storfornøyd 
med kveldens kunstvandring.

TRUDE WESTBY NORDMARK OG SIGRID SZETU
KUNST I OFFENTLIG BYGG, SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Kunstvandring  
med Sigrid Szetu

✎ Elin Mathiassen  ◆  Sortland kunstforening
 Torbjørn Jentoftsen
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Arne & Carlos – eit ferdaminne er en utstilling om det kjente designer-
parets interesse for klær, norsk mønster og strikketradisjon. Utstillingen 
skal i tiden fremover vises på ti ulike utstillingssteder i Nord-Norge. 
Nå er tolv kunstformidlere klare for å gi kunstinteresserte voksne, 
barn og unge innsikt i norsk klesdesign og designprosesser – gjennom 
omvisninger og kreative verksteder på hvert visningssted.

Det gjennomføres alltid en opplæringsdag for alle kunstformidlere  
innfor hver ny utstillings turné som SKINN koordinerer. Dette er et 
kompetanse tilbud som er høyt skattet av kunstformidlerne som  
engasjeres til disse utstillingene.

I september var Bodø Kunstforening første visningssted for turneen  
med utstillingen Arne & Carlos – eit ferdaminne. Det ble naturlig at 
opplærings dagen for kunstformidlerne ble avholdt her, og den 26. 
september kom tolv kunstformidlere tilreisende fra hele Nord-
Norge. Opplæringsdagen ble arrangert av Se Kunst i Nord-Norge og 
Nasjonalmuseet i samarbeid med Bodø Kunstforening. Fra Nasjonal museet 
medvirket Helga Gravermoen som er nettverksansvarlig for galleri-
nettverket i Nasjonalmuseet, konservator Ida Bronken samt Benedicte 
Sunde, ansatt hos DogA (Norsk Design-og Arkitektursenter), som har vært 
kurator for utstillingen.

 
Hva en designprosess?
I utstillingen inviteres publikum inn i Arne & Carlos sitt kreative univers. 
Målet er at publikum skal få innsikt i hva en designprosess er. Hvordan de 
to designerne arbeider og bruker ulike inspirasjonskilder som håndverks-
teknikker, strikkemønstre, drakttradisjoner og materialvalg. En video i 
utstillingen gir et spennende nærbilde av de begge kunstnernes virksomhet. 

Utstillingen er delt opp i ulike temaer etter ulike kleskolleksjoner som 
Dolly Parton-kolleksjonen, origamikolleksjonen, bunadskolleksjonen og så 
videre. Benedicte Sunde gav de tolv kunstformidlerne en grundig innføring 
i hvordan og hvorfor hun har satt sammen utstillingen slik den nå ser ut. 

Deltagerne kom også selv med egne gode tips til hvordan utstillingen 
kan kunne formidles. Sunde fortalte om hvordan hun har arbeidet med 
utviklingen av utstillingsprosjektet, og om sine møter de to kunstnerne, 
Arne Nerjordet og Carlos Zachrison, og om deres livsfilosofi som ligger  
bak designproduksjonene.

En inspirerende omvisning skal kunne bidra til at besøkende får en 
kunnskapsrik opplevelse i en kunstutstilling. Kanskje vil de besøkende i 
utstillingen få inspirasjon til selv å skape!

Utstillingen inneholder derfor en aktivitetsstasjon tilrettelagt for to ulike 
verkstedsoppgaver for dem som måtte ønske det. Publikum kan legge egne 
mønster på store mønsterplater eller lage oregamibaserte klær av papir til 
dukker tegnet av Arne & Carlos.  Det er produsert en fyldig veiledning til 
formidlingen med mange eksempler på oppgaver som kan brukes før, under 
og etter utstillingsbesøket. Her er det skoleplaner for flere fag som kan bli 
brukt videre; matematikk, kunst og håndverk, naturfag og historie. 

Hvordan håndtere en utstilling på turné?
Når en utstilling sendes rundt på turne slik som Arne & Carlos-utstillingen 
er det også viktig å ha kjennskap til alt det praktiske rundt mottak av 
utstillingen. Ida Bronken gav derfor en fyldig informasjon om montering, 
sikring, skademelding med mer. Mens Helga Gravermoen informerte 
mer generelt om Nasjonalmuseets arbeid med sin landsdekkende 
utstillingsvirksomhet og museets hjemmeside hvor man også finner 
museets vandreutstillinger og bookingkalender.

I likhet med tidligere gjennomførte opplæringsdager fikk vi positive 
tilbakemelding fra deltakerne denne gang også. Men, det er et ønske fra 
SKINN at også lokal arrangører blir invitert til disse dagene, noe som vi har 
lagt frem som et forslag til Nasjonalmuseets representanter. 

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet. SKINN koordinerer  
turneen til ulike visningsarenaer i Nordland, Finnmark og Troms  
høsten 2013 og våren 2014.

NORDNORGE-TURNEEN  
«ARNE & CARLOS – EIT FERDAMINNE»

Hvordan formidle  
kunst og klesdesign?

✎ Pia Lidvall  ◆  Koordinator utstilling og formidling  ◆  Se Kunst i Nord-Norge
 Børre Høstland  ◆  nasjonalmuseet

Kreativt fra 
aktivitetsstasjon og 

formidling i Bodø Kunstforening.   
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NYTT I SE KUNST I NORD-NORGE NYHET

Redaksjons-
sekretær 
SeKunstMagasin

Kunstsamlingen  
på nett!

Se Kunst i Nord-Norge har inngått en avtale med Amalie Marie Selvik 
om å ivareta funksjonen som redaksjonssekretær i SeKunstMagasin. 
Hun har det siste året vært engasjert i tre utgivelser av magasinet.

 
Amalie Marie Selvik (33 år) har en bachelor i kunstvitenskap fra 
Universitetet i Tromsø og en master i kunstkritikk og kulturformidling 
fra NTNU med oppgaven Å dra blikket ned mot bakken – En undersøkelse 
av tre kunstinstallasjoner av Toril Johannessen (2013). Siden 2009 har hun 
jobbet som frilans skribent, kunstkritiker og kunstformidler. I hovedsak 
har hun fulgt kunstscenen i de tre nordligste fylkene for ulike nettsteder 
og kunstmagasin som KUNSTforum, SKINNblad/SeKunstMagasin, Tidsskriftet 
Kunsthåndverk og Kunst Pluss.

Til daglig er Amalie lokalisert i Trondheim som kunstformidler  
i 50% stilling hos Trøndelag Senter for Samtidskunst. 

Styrke magasinets innehold
Som redaksjonssekretær arbeider Amalie tett sammen med ansvarlig 
redaktør Eva Skotnes Vikjord. Selvik skal bidra til å ivareta magasinets 
faglige aktualitet og nyhetsorientering. Planlegge og bestille tekster til 
magasinets redaksjonelt innhold, tekstredigering, skrive egne tekster  
og håndtere tips fra medlemsnettverket.

I likhet med store selskaper som Gjensidige, Statoil og Telenor har 
Sparebank 1 Nord-Norge lagt opp en profesjonell strategi i arbeidet 
med sin kunstsamling. Nå presenteres den mangfoldige samlingen  
på Kunststiftelsens egen hjemmeside.

Den omfattende kunstsamlingen består til nå av totalt 840 kunstverk av 
219 kunstnere lokalisert hovedsakelig i bankens 75 ulike kontorer. I 2007 
etablert banken en kunststiftelse med ansvar for å forvalte og bygge 
videre på samlingen gjennom nyanskaffelser. Dette gjør de for å skape 
interesse og kjennskap til visuell kunst. 

Samlingen som nå er blitt tilgjengelig på internett presenterer en 
imponerende variasjon av kunstverk fra betydningsfulle kunstnere fra 
hele landsdelen i et enkel søkbart bildearkiv. 

Kunststiftelsen har en særlig oppmerksomhet rettet mot visuell 
kunst og kunsthåndverk med tilknytning til bankens markedsområde 
og virkefelt, i landsdelen og nordområdene. Det følges med på yngre 
kunstnere, tidsaktuelle uttrykksformer og samisk samtidskunst/kunst  
som forteller samiske historier. Men også eldre kunst bidrar til å gi 
samlingen historiske linjer.

Adressen til nettsiden er:
www.snnstiftelsene.no/kunststiftelsen

✎ Redaksjonen
 Monica Anette Svorstøl

Rune Johansen, En hilsen til rednings selskapet, 2010.
© Rune Johansen

Eilert Adelsteen Normann, 
Lyngsalpene, 1914.

✎ Redaksjonen
 Eilert Adelsteen Normann  ◆  Rune Johansen

 ◆ SeKunstMagasin er en viktig informasjonskanal for kunst og 
kunstformidling i Nordland, Troms og Finnmark. Magasinet  
har 1600 abonnenter og når ut til 5000 lesere. 

 ◆ SeKunstMagasin utgis fire ganger årlig som  
et gratis abonnementsmagasin.  

 ◆ Fremover vil saker skrevet for magasinet også publiseres  
på nettsiden www.sekunst.no. 

 ◆ Nettsiden skal fungere godt som informasjons kanal til  
alle som er tilknyttet SKINN. Vi ønsker at flere bruker nett -
siden som kilde til aktuelle nyheter, artikler og omtaler  
fra medlemsnettverket. 

 ◆ I 2016 fyller SKINN 40 år som organisasjon og det skal arbeides  
med en jubileumsutgave av SeKunstMagasin.



#04  ◆  desember 2013  ◆  SeKunstMagasin   13

fra venstre: Fylkesråd for kultur 
og helse Mariam Rapp, Sissel Fredriksen, 

Lawrence Malstaf og Margrethe Pettersen.

SE KUNST I NORD-NORGE 
GRATULERER

NYTT I SE KUNST I NORD-NORGE

TROMS FYLKESKOMMUNES 
KUNSTNERSTIPEND

Harstad bys  
fortjenestemedalje

Informasjons-
konsulent

Nye tildelinger

Rett før sommeren mottok Sigurd Stenersen Harstad bys fortjeneste-
medalje av ordfører Marianne Bremnes. Sigurd Stensersen var en av  
drivkreftene bak opprettelsen av Samorganisasjonen for kunst-
formidling i Nord-Norge, i dag Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) –  
og vi gratulerer med en velfortjent heder fra Harstad!

Sigurd Stenersen (75) er en markant kulturpersonlighet i Harstad og i 
regionen for øvrig. Han var involvert i det meste når det gjelder kunst, 
kulturformidling og kulturpolitikk. Blant annet var han svært sentral i 
festspillene på 1970-tallet og gjenopplivet Harstad kunstforeningen i  
1969, der han var leder i en årrekke. Han var også en drivkraft til eta-
blering av SKINN, som ble opprettet i 1976 som en paraplyorganisasjon  
for kunstformidlings nettverket i Nord-Norge. Sigurd satt i SKINN arbeids-
utvalg de første årene og ble valgt inn i styret 1989–1998, og  
var styreleder i perioden 1989–1996. 

Sigurd har alltid vært engasjert i kunstforeningenes viktige rolle i 
lokalsamfunnet, og var opptatt av at kunsten skal nå ut til folk der de bor. 
I mange utgaver av SKINN informasjonsblad, i dag SeKunstMagasin, kom hans 
kulturpolitiske engasjement til uttrykk i hans egen spalte på baksiden. Fra 
1998 til 2004 skrev Sigurd med sin gode penn om tanker rundt kunsten 
og kunstformidlingens betydning. Slik som i desemberutgaven  
av SKINNblad nr. 4 i 1999:

 
«… mørketida er over oss, og en sitter og beskuer kommunebudsjettet 
og kommunale økonomiplaner. Utsiktene til samspill mellom frivillig 
organisert kunstformidling og offentlig medvirkning synes knapt 
frydefulle … Vi prøver å lage utstillinger. Folk kommer, eller folk kommer 
ikke. Skoleklasser stikker kanskje innom, forberedte eller uforberedte. 
Vi får muligens tak i omvisere og veiledere, og lokalavisen mener 
at foreningen har fått nok omtale. Joda, juleutstillinger er dessuten 
populære. Vidunderlig er nysgjerrigheten, den lokale.»

Dette var i 1999 og Sigurd Stenersen satt grublende om hvor strev somt 
det var å få til samarbeid mellom frivillige kunstliv og det offentlige. Det 
er en tankevekker at mye av den samme problemstillingene gjelder den 
dag i dag!

Helene Hansen Sandstrand har nå ansvar for informasjonsarbeidet  
i Se Kunst i Nord-Norge.

Helene Hansen Sandstrand (27 år) har de siste tre årene arbeidet som 
frilans grafisk designer blant annet som typograf hos Avisa Nordland. 
Helene har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI Handelshøgskole, 
Bergen og Trondheim. Hun har i tillegg studert kulturledelse ved New 
York Gateway College og grafisk design ved Norges Kreative Fagskole  
i Trondheim.

Hos Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) vil hun arbeide med markeds-
føring, utvikle informasjonsmateriale til utstillingsturneer og ha ansvar  
for informasjonsarbeidet ut til publikum og medlemsnettverket.

Troms fylkeskommune mottok til sammen atten søknader. Hvorav 
fem søkte om etableringsstipend, og tretten søkte diversestipend. 

Sissel Fredriksen, Lawrence Malstaf, Margrethe Pettersen og Joar Nango 
fikk Troms fylkeskommunes diversestipend for etablerte kunstnere på 
til sammen kroner 100 000,– som deles på de fire. Emilija Skarnulyte 
er tildelt etableringsstipendet på kroner 50 000,– for nyutdannede 
kunstnere. Formålet med de årlige kunstnerstipendene er å støtte 
skapende virksomhet og produksjon av kunst av høy kvalitet i Troms, 
samt støtte nyutdannede kunstnere som har som hensikt å etablere 
seg i yrket i Troms. Mariam Rapp, fylkesråd for kultur og helse, har sittet 
i juryen sammen med Kurt Edvin Blix Hansen (Nord-Norske Bildende 
Kunstnere) og Inger Anne Nyaas (Norske Kunsthåndverkere Nord-
Norge). De er imponert over den kunstneriske kvaliteten og aktiviteten 
som mottakerne av årets kunstnerstipend viser. Det er andre gangen 
kunstnerstipend deles ut som et viktig tiltak i fylkeskommunens 
oppfølging av «Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011–2014».

✎ Redaksjonen

✎   Jasmina Bosnjak  ◆  Kulturetaten Troms fylkeskommune

Karikatur av Sigurd Stenersen 
tegnet på 1990-tallet av kunst-
neren Kurt Edwin Blix Hansen.

✎ Eva Skotnes Vikjord  ◆  daglig leder  ◆  Se Kunst i Nord-Norge
 Kurt Edwin Blix Hansen
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KUNSTKRITIKK
«RE-ALIGNED ART»
TROMSØ KUNSTFORENING, 13.09.–10.11.2013

Utstillingen Re-Aligned Art vitner om en enorm aktivistisk kampvilje 
og engasjement i samtidskunsten. Til tross for at den ikke lykkes i å 
få frem den samme kampviljen i meg, ble timene tilbrakt på Tromsø 
Kunstforening aldri bortkastet tid. 

Det er ingen tvil om at kuratorene Ivor Stodolsky og Marita Muukkonen 
har gått grundig til verks i arbeidet med utstillingsprosjektet. Formålet var 
å vise eksempler på mangfoldet av taktikker og strategier som har skapt 
nye allianser og posisjonering blant samtidens aktivistiske kunstnere i 
Russland, Hviterussland og Ukraina. Re-Aligned Art framstår som et særdeles 
ambisiøst prosjekt når 30 forskjellige kunstnere og kunstnergrupper med 
forskjellige interessefelt og uttrykksformer skulle tilsammen skape en 
helhetlig opplevelse. Flere uterom og visningssteder for kunst i Tromsø by 
var for en periode forvandlet til arenaer for politisk kunstaktivisme. Jeg har 
imidlertid konsentrert meg om utstillingen i Tromsø Kunstforening. 

Grafisk design
Kunstforeningens lokaler var nærmest fylt til randen av ulike former for 
installasjonskunst. Illustrasjon og typografi preget store deler av utstillingen, 
og bekreftet dermed at bruk av grafisk design som propagandaverktøy 
fortsatt er en tradisjon som står støtt. I ti år har russiske Chto Delat?, en 
gruppe bestående av filosofer, kunstkritikere, poeter og kunstnere, arbeidet 
med blant annet avisproduksjon. I deres vegginstallasjon, Et gjensyn med 
Chto Delat? Newspaper – fra den startet opp i 2003 (2013), kunne man gjennom 
ti lange rader med avisutklipp fordype seg i tanker om politikk og estetikk 
som har opptatt kulturarbeiderne i disse årene. I deres siste avisutgivelse, 
The Sublime is Now, inspirert av Barnett Newmans essay med samme navn, 

kunne man fordype seg i refleksjoner rundt det sublime. Temaet, som særlig 
siden Immanuel Kants Kritikk av dømmkraften (1790) har vært en gjenganger i 
filosofiske og kunstteoretiske diskusjoner, ble her brukt til å reflektere rundt 
politiske handlinger som eksempler på noe sublimt.

Pønk
Som forventet i en utstilling som denne var det mye fokus på det  
russiske feminist pønkrock kollektivet Pussy Riot. Fengslingen av de  
tre medlemmene tidligere i år skapte furore i internasjonal media –  
og to av dem sitter fortsatt fengslet. I trappeoppgangen fikk man 
muligheten til å lytte til jentebandets musikk, se opptak av perfomancer  
og se andre kunstneres støtteaksjoner til Pussy Riot. Den russiske 
kunstneren Alexey Iorsh benytter seg av tegneserieformatet til å formidle 
historier. I tegneserie romanen Art Activism rammes kulturarbeidere av 
undertrykkelse og andre nylige hendelser i Moskva, inkludert Pussy Riot. 

Gatekunstneren Leonid «Arch Genius» sine anarkistiske utstillings dukker 
med hanekamfrisyrer og opprørsk klesstil oppfordret til protester gjennom 
demonstrasjonsplakater og slagord som: «Intolerance – the way to a new 
Holocaust», «Control your Internal ‘Breivik’» og «Boycott the Olympics in 
Sochi». Sistnevnte dukke var dekorert i regnbuens farger og var en klar 
protest mot Russlands omdiskuterte forbud mot «homofil propaganda».

Interaktivitet 
Utstillingen inneholdt flere interaktive installasjoner, og de voldsomme 
demonstrasjonsropene fra karaokeanlegget i videoinstallasjonen Rebel 
Karaoke av russiske Ivan Brazhkin i andre etasje, var ment som en  
invitasjon til å ta mikrofonen fatt. At man selv fikk muligheten til å rope  

Lærerik 
kunstaktivisme

✎ Hilde Sørstrøm  ◆  kunsthistoriker og frilans kunstskribent
 Tina Derakhasan  ◆  ZIP Group  ◆  Ane Elene Johansen

ZIP Group, Three Chairs.
Foto: ZIP Group

Språkets betydning er i fokus i Babi Badalovs eksperimentelle 
typografi, Geopolitical Linguistic Confusion.
Foto: Tina Derakhshan

Roman Minin, Plan of Escape from the Donetsk Region.
Foto: Ane Elene Johansen
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ut antifascistiske protester mens videoklipp fra demonstrasjoner rullet  
over skjermen, ble for meg en måte å understreke en følelse av nytteløshet. 
For er det noen som hører etter i det hele tatt?

Selv om installasjonen Three Chairs (2013) av den russiske kunstner-
gruppen ZIP Group aldri ble så innbydende at jeg klatret opp i noen av 
stolene, opplevde jeg det som interessant å bli oppfordre til refle ksjon 
angående vår plass i verden og hvordan vi utnytter den. De tre trone-
lignende trestoler med hvite plastseter var bygget opp foran kunst-
foreningens store vinduer med utsikt over Tromsøysundet. Særlig 
interessant var stol nummer to, The Strategic Decision Chair, som la til  
rette muligheten til å dekorere vinduet med plastelina eller tegnesaker 
– og dermed påvirke både ens egen og andres utsikt. I løpet av utstillings-
perioden ble vinduet dekorert med tegninger, skriblerier og plastelinafigurer. 
Noe som tydet på at Zip Group virkelig hadde lyktes i å engasjere publikum.

Derimot fant jeg installasjonen til ukrainske Roman Minins, Plan of 
Escape from the Donetsk Region (2011), fascinerende med sin estetiske egenart. 
Utenfor visningsrommet i andre etasje hang det gruvehjelmer med hode-
lykter. Entret man uten hjelm møtte man kun et mørklagt rom. Tok man på 
hjelm og lykt, derimot, avslørte det seg en fortryllende samling av mosaikk-

lignende mønster og fargerike eksperimentelle fotografier med gruvearbeid 
som tema. Kombinasjonen av lys, farge og ens egen hode bevegelse la 
grunnlaget for opplevelsen. Slik klarte kunstneren å skape interesse for  
en virksomhet som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener.

Var Re-Aligned Art en viktig utstilling?
Kort oppsummert kan man vel si at «do-it-yourself»-strategien står sterkt 
blant de utvalgte kunstnerne under Re-Aligned Art i Tromsø. Selv om 
hovedfokuset var rettet mot politiske og aktivistiske hendelser i Russland 
ble også norske hendelser, som 22. juli-massakeren, satt i søkelyset. Dette 
understreker at temaer som fascisme, brudd på menneskerettigheter og 
frihetsfrarøvelse er noe universelt som evner å utløse kollektivt engasjement 
og kampvilje. Kanskje er Re-Aligned Art særlig viktig for nordmenn som lever 
i et av verdens mest likhetsfremmede samfunn? Vi som i stor grad er skånet 
mot den formen for fascisme og undertrykkelse man opplever i Øst-Europa 
og andre steder i verden?

Om hensikten var å vekke aksjonsvilje blant besøkende vet jeg ikke, 
men utstillingen vil bli husket som en lærerik påminnelse, litt i samme gate 
som Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» fra 1937.

ZIP Group, Three Chairs.
Foto: ZIP Group
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Gjengen bak utestedet Dama di i Bodø hadde i lang tid ønsket seg et 
stort veggmaleri i bakgården. Nå er de svært stolte av trollet som pryder 
den røde bakgårdsveggen, malt av den britiske gatekunstneren Phlegm. 

Ifølge streetartlondon.co.uk er Phlegm for tiden en av verdens mest spen-
nende gate kunstnere, og godt kjent for sine veggmalerier av fantasifulle 
skapninger utført i en intrikat svarthvit tegnestil. I september besøkte 
kunstneren Bodø for å utføre byens desidert største gatekunstverk. 

– Det var via bekjentskaper i Bodøs graffitimiljø at kom vi i kontakt 
med Phlegm, forteller Henrik Lamark som er daglig leder av Dama di. 

– Phlegm har tidligere utført veggmalerier i Norge. Den store ikoniske 
krokodillen som slynger seg opp husveggen på baksiden av utestedet Blå 
i Oslo, samt flere bilder under Nuartfestivalen i Stavanger. Da vi fortalte 
Phlegm om Bodø og vår tomme vegg i bakgården kicket kunstneren 
umiddelbart. Deretter var det plankekjøring, opplyser Lamark. 

– Verket har ikke noe navn, men er inspirert av naturen rundt Bodø 
og omgivelsene kunstneren møtte da han var her. Vi tok han med på tur 
i et småfly for å kjøre rundt fjelltoppene som omringer Bodø sentrum. Så 
brukte han tid på å tegne skisser av en øy som ligger like nord for byen med 
Lofoten i bakgrunnen. Denne skissen implementerte han i verket på ryggen 
av «trollet», forklarer Lamark.

Norske folkeeventyr
Kunstneren brukte 3,5 døgn for å fullføre sitt fantasivesen, og jobbet 
opp til 14–16 timer hver dag. Lamark forteller at kunstneren ble svært 
fascinert over de første reaksjonene blant publikum som sa at verket ga 
assosiasjoner til norske folkeeventyr. Særlig historiene der troll blir til stein 
når sola skinner på dem. Noe Phlegm syntes passet godt til sitt verk og valg 
av «trollets» positur på veggen, litt sammenkrøpet som forsteinet. 

Dama di har de siste årene initiert over rundt 30 forskjellige grafittiverk 
i bakgården og ulike steder i byen, hvor omtrent to tredjedeler er laget på 
stensil. Selv om Bodø har mange aktører opplyser Lamark at det ikke finnes 
et aktivt gatekunstmiljø som samarbeider i byen.

– Men interessen for gatekunsten er absolutt tilstede. Vi ser i hvertfall 
at publikum lar seg både engasjerer og inspirere av bildene hos oss, opplyser 
Henrik Lamark.

– Vi elsker all kunst og kulturengasjement generelt. Vi ønsker å være 
et kultur hus, en boltre plass for kreativitet, og stiller gjerne lokalene til 
disposisjon. Om det er gatekunst, teater, maleri, bordtennis eller diskusjons-
fora er egentlig helt uvesentlig. Alt ligger i navnet vårt, Dama di, Kunst,  
Kaos og Bar.

NYTT GATEKUNSTVERK I BODØ

Trollet i
bakgården

✎ Amalie Marie Selvik  ◆  SeKunstMagasin
 Phlegm  ◆  phlegmcomicnews.blogspot.co.uk

Gatekunstneren Phlegm fra Sheffield har 
malt trollet som sitter sammenkrøpet med 

fjelltopper og små hus langs den buede 
ryggen, i en dimensjon på omlag 18 x 15 

meter, malt med rull og spraymaling.
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10. februar 2014

VI FORVENTER HANDLING BAK ORDENE!

LES UTTALELSEN TIL KUNSTNETT NORD-NORGE 

mANGE SØKERE TIL NYE KUNSTNERSTIPEND

VIKTIG MED REGIONALE OG LOKALE STØTTEORDNINGER 

HØYE AmBISJONER FOR FESTSPILLKUNST 

TONE WINJE OG JOAKIM BORDA AVSLØRER FREMTIDSPLANER

VILJE TIL Å LYTTE

KUNSTKRITIKK  ◆  SOUNDSCAPE RØST

INTELLIGENTE TEKSTILER 

KUNSTKRITIKK  ◆  TECH-STILES

HVORDAN ØKER VI PROFESSJONALISERINGEN I NORD? 

SEMINAR OM ARENAUTVIKLING

se kunst magasin  ◆  #04  ◆  desember 2012

NYHETER
ANNONSERE I  
SEKUNSTMAGASIN?

Solid støtte til  
kunstinstitusjoner
Tromsø Kunstforening er forslått inn på statsbudsjettet,  
og Pikene på broen og Samisk Senter for Samtidskunst er  
inkludert i videreføringen av den nordnorske kulturavtalen.

I oktober ble Tromsø Kunstforening foreslått som et nytt tiltak på  
Post 74 med kroner 550 000 i statsbudsjettet for 2014. Dette vil 
utgjøre et betydelig løft for en kunstformidlings arena for samtids-
kunst som er svært viktig for hele regionen i Nord-Norge. Gjennom 
årene har kunstforeningen utviklet seg fra å være drevet på frivillighet 
av kunstinteresserte borgere, til å bli en moderne og profesjonalisert 
institusjon. Kunstforeningen har annonsert sine ambisjoner om å bli 
kunsthall. Tidligere i år fikk kunstforeningen tildelt en halv million kroner 
av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge som bidrag arbeidet 
med å bli en kunsthall og for å styrke virksomhetens publikumsarbeid.

Den nordnorske kulturavtalen videreføres 
Pikene på broen i Kirkenes og Samisk Senter for Samtidskunst (SDG) 
i Karasjok er inkludert i den nordnorske kulturavtalen for 2014–2017. 
Fylkestinget i Finnmark vedtok i 6. oktober å videreføre det nordnorske 
kultursamarbeidet forankret i Den nordnorske kulturavtalen. Som  
følge av dette får de to kunstaktørene faste driftstilskudd fra de  
tre fylkeskommunene.

Nordland, Troms og Finnmark har samarbeidet om felles satsing 
innen kultur siden 1991. Avtalen regulerer fordelingen av det regionale 
tilskuddet til en rekke nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner 
med landsdelsansvar. Fylkestinget i Nordland og Troms vil behandle 
videreføringen av avtalen i desember.

✎ Redaksjonen
 Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening

Storgata 46 
8200 Fauske
tlf.: 75 64 57 77

Utstillere:
• KARL ERIK HARR
• OLA StRAND
• EvA LANgAAS
• ELDAR LARSEN
• KARI RINDAHL ENDRESEN
• tORgEIR ScHJøLBERg
• BJøRNAR MEISLER
• SIgMUND OLSvIK
• KURt EDvIN BLIx HANSEN

• BRYLLUP
• BARNDÅP
• KLASSEBILDER
• JUBILEUMSBILDER
• DINE BLINKSKUDD

Innramming

Alt i glass & glassarbeid

Kunstutstilling
Velkommen til

med nordnorske motiver

S
up

er
b 

D
es

ig
n

NEDÅP

STARTSKUDD FOR «AVTRYKK» 

DET ER NÅ VALGT KUNSTNERE OG PRODUKSJONSARENAER TIL TURNEEN

EN BURSDAGSFEIRING I EKTE KURANT-ÅND

JUBILEUM FOR KURANT VISNINGSROM

KUNST OG NATUR I SENTRUM

NYÅPNET ADDE-ZETTERQUIST KUNSTGALLERI 

MED LINSEN RETTET MOT UNGDOM I ØST-FINNMARK

INTERVJU MED FOTOGRAF ANDREA GJESTVANG 

TATOVERT SKULPTURLANDSKAP

DA ARTESCAPE 2013 BESØKTE HATTFJELLDAL

EN MEDITASJON OVER NORD-NORGE

KUNSTKRITIKK  ◆  PER BARCLAY & MARIE BOVO  ◆  LOFOTEN: DIFFERENT LIGHTS 
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Samiske historier
15. juni – 30. desember 2013

Åpningstider
man – fre 10.00 – 17.00
lør og søn 12.00 – 17.00

Sjøgata 1
tlf. 77 64 70 20 
www.nnkm.no

Åpningstider: 
Alle dager 

10-16/18-22

Telefon: + 47 76 06 67 70
post@nnks.no

www.nnks.no

galleri og kunstbutikk ved torget i Svolvær
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Se Kunst i Nord-Norge
Postboks 541
8001 Bodø

Bestill gratis abonnement på
www.sekunst.no

SE KUNST 
I NORD-NORGE (SKINN)

er en unik nettverksbasert formidlings- 
institusjon i Nord-Norge, etablert i 1976, 

med administrasjon basert i Bodø.

SE KUNST ARENANETTVERK

Omfatter lokale visningssteder representert 
gjennom 45 medlemmer fordelt på 39 kommuner.

DRIFT

SKINN inngår i Den nordnorske kulturavtalen 
og er basert på stat og fylkestilskudd.

FORMÅL

Se Kunst i Nord-Norges formål er å organisere 
og fremme kunstformidling i landsdelen. SKINN skal 
formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge for 

å skape refleksjon, å gi opplevelse og økt livskvalitet.

KOMPETANSEUTVIKLING FOR NETTVERKET AV VISNINGSARENAER OG FORMIDLERE
◆  Fagseminar  ◆  Formidling  ◆  Arrangørkunnskap

LANDSDELSDEKKENDE UTSTILLINGSPROGRAM OG TILRETTELAGT FORMIDLING
◆  Samarbeid gjennom KunstNett Nord-Norge  ◆  Samarbeidspartner med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

INFORMASJON OM KUNST OG KUNSTFORMIDLING I LANDSDELEN
◆  SeKunstMagasin  ◆  gallerinettverk.no – informasjon om  visningslokaler  ◆  sekunst.no  ◆  facebook.no

RÅDGIVNINGSTJENESTE
◆  Arenanettverk  ◆  Høringsinstans for offentlige planer og dokumenter

KJERNEVIRKSOMHETEN ER TURNÉPRODUKSJON

Se Kunst i Nord-Norge er et nettverk av 
45 visningssteder med en base i Bodø.
www.sekunst.no


