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LANG «FIGHT» FOR GAMMEL SKOLE
VERNE ELLER RIVE? RØDSKOLEN OG HARALD PETTERSSENS VEGGMALERIER

ET LAPPETEPPE FULLT AV MINNER
«Patchwork Polyphony» samlet tekstilkunstnere i Vadsø

ELEGANSE I JAPANSK FARGETEKNIKK
TEKSTILKUNSTNEREN KARI ELFSTEDT FØRSTE UTSTILLER I KULTURBADET

KONTROLL OG TROLLDOM I OLAVSVERN
KUNSTKRITIKK  ◆  NOTHING WILL GROW TOGETHER BECAUSE NOTHING BELONGS TOGETHER

DET ER I MURMANSK DET SKJER
BLOMSTRENDE KULTURUTVEKSLING I NORDOMRÅDENE

HISTORIER MED GULLKANT 
KUNSTKRITIKK  ◆  FRA DAHL TIL MUNCH  ◆  NORDISK MALERI FRA CANICA KUNSTSAMLING 
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www.gallerinettverk.no

Ressursbase for utstillingsarenaer i Nordland, Troms og Finnmark.
Informasjon for produsenter og kunstnere.

definisjonsmakt,  
kunst og penger

LEDER 

«Blant kulturpolitikkens viktigste oppgaver er å legge til rette for at alle 
kan oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk, og 
delta i et aktivt kulturliv. Skapende kunst bidrar til fornyelse og utvikling av 
samfunnet og enkeltmennesker.» Dette kan man lese i Stortingsmeldingen  
nr. 23 Visuell kunst. Jeg skulle ønske vi så litt mer av dette i dagens kulturpolitikk.

Det ligger i kunstens natur å søke nye veier, men det blir lett krøll om en  
ikke ser forskjell på dette og offentlig tilrettelagt infrastruktur og ramme  vilkår 
for visning og opplevelse av kunst. Vi har en kulturminister som er opptatt 
av å få kunsten på en armlengdes avstand. Det ser ut til at avstanden er i 
ferd med å bli langt lengre enn som så. Ved å forflytte makt for flyttes også 
definisjonsmakt, kunsten og pengene bort fra den tidligere politisk uttalte 
målsettingen om kunstnerisk mangfold og å få kunsten ut til folket. 

«Tilgangen til kunst- og kulturopplevelser og muligheten 
til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur skal ikke være 
avhengig av geografi eller sosiale skillelinjer. Et godt kunst- 
og kulturtilbud oppnås ikke gjennom markedet alene. Det er 
nødvendig med et offensivt offentlig økonomisk engasjement 
for å sikre bredde og mangfold.» (St.meld. nr. 23 Visuell Kunst).

Kulturministeren har nå sørget for at flere kunstinstitusjoner går fra å ha 
faste rammeavtaler over statsbudsjettet, til en høyst usikker tilværelse der 
institusjonene fra år til år må kappes om midler for å overleve. Dette gjelder 
knutepunktinstitusjonene og andre med et landsdelsdekkende oppdrag, 
som skal sikre et mangfold av visningssteder, kunstproduksjon og  
spredning av definisjonsmakt over hele landet.

Ved å legge flere institusjoner i den samme potten til Kulturrådet, legger 
myndighetene opp til alles krig mot alle. Istedenfor å realisere det som 
egentlig må til, for å styrke kunstfeltet, nemlig et styrket kulturbudsjett. 
Staten svekker isteden forutsigbarheten til kunst og kulturinstitusjoner. 
Dermed også robustheten til det som er grunnlaget for å lykkes med den 
politiske målsettingen; om et profesjonelt kunstliv, et mangfold  
av visningssteder og kunstformidling også utenfor de store byer. 

Se Kunst i Nord Norge (SKINN) har i mange år turnert Nasjonalmuseets 
utstillinger i Nord-Norge. Tidligere tilbød Nasjonalmuseet utstillinger  
som kunne vises ved våre mindre visningssteder, og slik få «kunsten ut  
til folket» i praksis. Nå har Nasjonalmuseet endret strategi, og konsentrerer 
seg kun om de største visningsstedene i de større byene. Dette bidrar til å 
fjerne kunsten fra publikum på de mindre stedene. Dette rimer dårlig med 
målsettingen om at tilgangen til kunst ikke skal være avhengig av geografi 
eller sosiale skillelinjer. 

Det er svært synd om det kun er de større visningsarenaer som nå blir 
gitt muligheten til å vise utstillingene, og utvikle sin kompetanse. Dette 
er en forskjellsbehandling av visningssteder jeg setter spørsmålstegn 
ved. For i St.meld. 23 om Visuell kunst står det; «Nasjonalmuseet ser på 
generell basis viktigheten av ytterligere å styrke og utvikle lokale arrangørers 
kompetanse på produksjons- og formidlingssiden, og vil øke innsatsen på 
kompetanseutviklingstiltak som opplæringstilbud og fag- og forsknings - 
seminarer for alle nettverkene.» 

Mindre visningssteder for kunst har i dag små muligheter til å realisere 
kunstprosjekter med midler fra Kulturrådet. Muligheten til å oppnå et 
mangfold og variasjon i kunstproduksjon, muligheten til kompetanse-
bygging for visningssteder for produksjon og visning av kunst, er de senere 
år innskrenket – og det er de med store nok økonomiske muskler til å påta 
seg store produksjoner som når igjennom. Dette mener jeg er et tap for 
kunstfeltet i Norge, som trenger flere alternative produsenter og gallerier 
enn bare de store visningsstedene i de store byene. Dato for jubileet er  
8.–11. september 2016.
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HVA SKJER?
DESEMBER 2015–APRIL 2016

Light in the Blackout – Ingeborg Annie Lindahl
Krittegninger på vegg. 
17.10.–31.12.2015: Sortland Kunstforening

Fra Dahl til Munch –  
Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling 
17.10.2015–03.01.2016: Nordnorsk Kunstmuseum

Den røde armés tilbaketrekning – 
Возвращение Красной Армии 
07.11.2015–24.01.2016: Nordnorsk Kunstmuseum

Inexhaustible Beauty
11.11.–31.12.2015: Alta Museum

69. Den Nordnorske Kunstutstilling
20.11.–31.12.2015: Nordnorsk kunstnersenter 

Glass – Sigrid H. Bjørbæk & Vegard Johannessen 
Foto – Grethe Irene Einarsen
Video – Camilla Haukedal 
20.11.–20.12.2015: Bodø Kunstforening

Lytte til Vinden – Anne Gundersen 
21.11.–20.12.2015: Kulturbadet Galleri

Juleutstillingen 2015 – Jet Pascua, 
Victor Mutelekesha og Scott Thoe
28.11.–31.12.2015: Galleri 2

Den tradisjonelle juleutstillingen 
29.11.–23.12.2015: Rana Kunstforening 

Søskenutstilling – Roald Grimsø, Marita Grimsø, 
Hans Ragnar Mathisen og Gerd Grimsø
04.12.2015–04.01.2016:  
Samisk senter for samtidskunst

DAIDDA – DUODJI 
Gruppeutstilling. 
04.12.2015–04.01.2016:  
Samisk senter for samtidskunst

Edelstein i lyset – Glasskunst
GLASSHYTTA BLÅST: Silje Skoglund,  
Julian Finne og Charlotte Lemaire.
ENGELSKMANNSBRYGGA:  
Heidi Kristiansen og Mette Paalgard.
05.12.2015–09.01.2016: Galleri NordNorge

Kurant seng og video –  
Tromsø Internasjonale Filmfestival
Filmprogram kuratert av Sarah Schipschack  
og rominstallasjon av kunstner og arkitekt 
Håvard Arnhoff.
18.–24.01.2016: Kurant Visningsrom

Declan Clarke – Geist Trilogie
22.01.–03.04.2016: Tromsø Kunstforening

70. Den Nordnorske Kunstutstilling
Nordnorsken fyller 70-år!
23.01.–19.02.2016: Bodø Kunstforening
26.02.–27.03.2016: Nordnorsk Kunstnersenter  
08.04.–24.04.2016: Harstad Kunstforening
30.04.–14.05.2016: Rana Kunstforening

Phadi Mubdi
15.04.–01.05.2016: Harstad Kunstforening    

Ilios festivalutstilling
Ilios samtidsmusikkfestival. Bjørn Erik Haugen, 
Ingeborg Annie Lindahl med flere.
04.–07.02.2016: Galleri NordNorge 

Vebjørg Thoe
06.02.–06.03.2016: Galleri Espolin, Kabelvåg

Vinterlyskunstner – Gabrielle Kielland
06.02.–06.03.2016: Rana Kunstforening

Barents Spektakel 2016 – Rethinking Location
10.–14.02.2016: Kirkenes/Nikel

Dysthe Design. Vær så god, sitt!
Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.  
Turné i regi av Se Kunst i Nord-Norge.
11.02.–03.04.2016: Stormen bibliotek
14.04.–05.06.2016: Kulturfabrikken

BODØ:KUNST 1816–2016 
11.03.–01.06.2016: Bodø kunstforening

BODØ:KUNST 1816–1940
22.05.–22.06.2016: Galleri Bodøgaard

Aslaug Juliussen
08.04.–29.05.2016: Nordnorsk Kunstnersenter  
                 
Espen Tollefsen
(Black box)
08.04.–29.05.2016: Nordnorsk Kunstnersenter  
                
Expected\Unexpected – Bjarne Melgaard 
Selected works 1995–2015. 
29.05.2015–31.03.2016: KaviarFactory

SALT – Stedspesifikk kunst og arkitektur
www.salted.no 
18.06.2015–06.09.2016: Sandhornøy, Gildeskål

Per Adde og Kajsa Zetterquist
Adde Zetterquist Kunstgalleri, Saltdal

UTSTILLINGer

Ingeborg Annie Lindahl, Light in the 
Blackout, krittegning og kull på 

vegg. Sortland Kunstforening i 
Kulturfabrikken på Sortland. 

Detalj.
Foto: Ove Ailo

Ann Kristin Aas, Halfdan, detalj.
Foto: IOMAKA

Sven Ivar Dysthe, «1001 lenestol».  
Møbeldesigneren står bak flere stolklassikere fra 1960-tallet.
Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet
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Verne eller rive? Verdiløs eller verdifull? Det er mange slag som kjempes 
rundt Rødskolen og Harald Petterssens veggmalerier i Hadsel kommune. 
Kampen involverer blant annet kommunestyret, kunstneren AK Dolven, 
kulturminneavdelingen ved fylket, nasjonalmuseet, kunstneren Harald 
Petterssens enke og svært mange engasjerte vesterålinger.

La oss begynne med begynnelsen. I 1963 ble det bygget en ny skole på 
Melbu i Hadsel kommune i Vesterålen. Den ble tegnet av arkitekt Einar 
Karstad i typisk etterkrigsstil og oppført i betong. Inni bygget er det et  
stort åpent rom, en aula som går gjennom to etasjer med omkringliggende 
kontorer og klasserom. Aulaen er dekorert med store veggmalerier, laget  
av kunstneren Harald Petterssen som har vokst opp på stedet.

Men etter hvert ble skolen gammel, loslitt, fuktskadd og trang. Den  
15. desember 2011 vedtok kommunestyret at den skulle rives, og at det skulle 
bygges en ny skole. Arbeidet med nybygget er nå i full sving, og planen er å 
starte rivningen av Rødskolen sommeren 2016. På tomta skal det anlegges 
parkeringsplass og rom for trafikkavvikling.

Kunstnerisk hodepine
Kunsten ble imidlertid snart den store hodepinen: Hva skulle skje med den? 
Fantes det noen som helst slags mulighet for å ta vare på den? Det stod 
klart for alle at veggmaleriene ikke kunne flyttes inn i det nye bygget, og 
i stedet søkte kulturavdelingen i Hadsel KORO om midler til et tolknings-
prosjekt. Rundt påsketider i år landet et tilsagnsbrev på 300 000 kroner  
i kommunens postkasse, og like etter ble kunstneren AK Dolven engasjert 
for å utvikle idé og mulighet. Dolven bestemte seg for avfotografering av 
detaljer fra veggmaleriet, presentert på lyskasser. Disse skulle utgjøre den 
kunstneriske utsmykningen av den nye skolen. Slik skulle det gamle bli med 
inn i det nye, og slik skulle også kunsten minnes, om ikke direkte bevares.

Store protester
Men nå er det bråk på Melbu. En gruppe med lokale aktører protesterer 
kraftig mot rivning, og slår seg heller ikke til ro med KORO-prosjektet. 
Gruppa mener kunsten er uløselig knyttet til bygningen, og krever vern  
av både skolen og kunsten.

Kirsten Trasti er vernegruppas frontfigur, og hun har nettopp levert  
en underskriftsliste for bevaring av Rødskolen til Hadsel kommune.

– 311 underskrifter, forteller Trasti.
– Det er mer enn nok til at saken må opp på nytt.
Og det har Trasti rett i. Kommuneloven slår fast innbyggernes rett til 

å få en politisk sak behandlet på nytt dersom minimum 300 skriver under 
på et slikt ønske. I tillegg har den frivillige, landsomfattende organisasjonen 
Fortidsminneforeningen satt skolen på sin liste over verneverdige bygninger.

– Jeg setter min lit til det nye kommunestyret. Harald Petterssen er en 
unik kunstner, og bygningen må bevares.

– Hvis skolen rives, forsvinner alt
Enken etter Harald Petterssen, Anne Grete Hval Petterssen, er svært glad 
for den jobben vernegruppa har lagt ned.

– En fotografisk overføring vil aldri kunne erstatte det store arbeidet 
Harald har gjort, sier hun, og beskriver hvorfor:

– Like viktig som kunsten, er rommet den befinner seg i. Du forstår 
det straks du kommer inn, at det er her alt skjer. Einar Karstads arkitektur 
innrammer og omkranser Haralds arbeid. Hvis skolen rives, forsvinner alt 
sammen. Dolven er sikkert en svært dyktig kunstner, men nerven i dette 
verket vil uansett gå tapt.

Hval Petterssen er fullstendig klar over at det koster å bevare 
bygningen, men hun spør seg hva slags samfunn vi egentlig får hvis  
alt skal regnes om til kroner og øre.

– Husk at det er den arkitekturen vi bevarer og den kunsten vi bevarer 
som skaper kulturen vår. Det er synd at så mange overser denne verdien.

Det er Hval Petterssen som har rettighetene til Harald Petterssens 
arbeid, og Hadsel kommune kan derfor ikke iverksette KORO-prosjektet 
uten hennes aksept. Den er det ikke sikkert de får.

– Jeg vil vente med å ta stilling til dette spørsmålet til etter 
kommunestyrets behandling.

Ser ikke verneverdien
I kulturminneavdelingen på fylkeshuset i Bodø sitter spesialrådgiver  
Egil Murud. Han er ikke enig i at Rødskolen og kunsten trenger varig vern. 
Om bygningen sier Murud dette:

– Bygningen har ikke verneverdi, verken på nasjonalt eller regionalt nivå.
Det betyr ikke at spesialrådgiveren avviser bygningens lokale verdi, men 

å anbefale fredning når kommunestyret har vedtatt rivning, det vil han ikke.
– Vi er helt enige i at kunsten er flott, og vi er enige i at den er plassert  

i et spesielt rom, men bygningen som sådan er forholdsvis intetsigende.
Kulturminneavdelingen har vært på befaring på Rødskolen og 

har funnet en bygningsmasse i dårlig stand. Fuktighet har trukket inn 
i  betongen og skadet armeringen. Selv om det skulle finnes en teknisk 
mulighet for å stanse forfallet og fuktskadene, mener Murud det vil bli  
en svært omstendelig og kostbar affære å sette bygningen i stand igjen. 
Uten omfattende verneverdi er det uaktuelt å anbefale slike tiltak.

– Det hadde vært noe annet om dette var en bygning av svært høy 
arkitektonisk verdi, men det har ikke denne skolen.

Før kulturminneavdelingen trakk sin konklusjon ba de Nasjonalmuseet 
om en vurdering av kunstens verdi. Heller ikke de så noen grunn til å trykke 
på verneknappen. Det er avdelingsdirektør Nills Ohlsen som har svart på 
fylkeskommunens henvendelse, og i svarbrevet slår Ohlsen fast at kunsten 
ikke er av vesentlig nasjonal betydning. Nasjonalmuseet påpeker tvert i mot 
at Harald Petterssen sjeldent er nevnt i etterkrigstidens norske kunsthistorie.

Lang «fight»  
for gammel skole

RØDSKOLEN – VERNE ELLER RIVE?
✎ Anki Gerhardsen  ◆  frilans journalist og kritiker

 Yngve Olsen Sæbbe  ◆  Ragnhild Stikholmen
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Etterkrigsarkitektur i fare
Men om kunsten ikke er mye omtalt, er debatten om Rødskolen et hett 
tema i en rekke medier. Morgenbladet har også skrevet om saken og 
intervjuet avdelingsdirektør Hanna Geiran ved kulturminneavdelingen  
til Riksantikvaren. På et generelt grunnlag har Geiran svart at etterkrigs-
arkitekturen står i konstant rivningsfare, primært fordi mange synes den  
er stygg. Debatten om vern av Høyblokka og Y-blokka i regjeringskvartalet 
er eksempler på dette. Murud er imidlertid ikke enig i at Rødskolen nå er  
et offer for smak og behag.

– Absolutt ikke. Vi har jobbet for å bevare flere bygg fra denne epoken, 
men akkurat Rødskolen har ikke de arkitektoniske kvalitetene som skal til 
for at vi vil kreve vern denne gangen.

Kritisk til researchen
Direktør Knut Ljøgodt ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø hører hva 
Murud sier, men han er ikke spesielt imponert over de undersøkelsene 
kulturminneavdelingen baserer sin konklusjon på. 

– Her tror jeg det er gjort for dårlig research hva kunstens kvalitet 
angår. Rivningsvedtaket er rett og slett fattet på altfor vagt grunnlag. 

Ljøgodt lar seg heller ikke overbevise av Nasjonalmuseets vurdering. 
– Nasjonalmuseet hevder at Harald Petterssen ikke har nasjonal  
betydning. For det første: Nasjonal betydning er ikke det interessante  
her. Det interessante er om han har regional betydning og om han er  
viktig for den nordnorske kunsthistorien. For det andre: Det er fagmiljøenes 
oppgave å undersøke ukjente kunstneres verdi – ikke å lete i oppslagsverk  
etter navnet hans.

Petterssen representerer en sen utløper fra fresko-epoken i norsk 
kunsthistorie, og Ljøgodt minner om at de fleste arbeidene fra denne 
epoken befinner seg sørpå.

– I Nord-Norge har vi bare noen få eksempler. Petterssen er ett av dem.
Ljøgodt understreker at han ikke har sett Pettersens veggmalerier 

og uttaler seg på prinsipielt grunnlag. Men mener altså at kulturminne-
avdelingen har gått for fort fram, og synes dermed at hele saken bør utredes 
på nytt. Da anbefaler han Murud å søke råd i det nordnorske fagmiljøet.

– Nordland fylkes kulturminneavdeling bør hente inn råd med kunst-
faglig tyngde fra egen landsdel. Nordnorsk Kunstmuseum stiller gjerne, og 
det finnes også flere andre sterke fagmiljøer i Nord-Norge , for eksempel 
ved Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø. Det er ikke dermed 
sagt at konklusjonen kommer til å bli fredning, men la oss i hvert fall 
undersøke saken ordentlig.

Politikerne bestemmer
17. desember skal Rødskolens skjebne igjen opp i kommunestyret i Hadsel. 
Innen da må rådmann Ola Morten Teigen ha klar et forslag som politikerne 
kan stemme over. Han er vel informert om de ulike interessene og det 
sterke engasjementet, men tviler på at det vil føre til en endret vurdering.

– Saken skal nå utredes, men min foreløpige antagelse er en innstilling 
som går for rivning neste sommer.

Den antagelsen baserer rådmannen på at det var et enstemmig 
kommune  styre som i 2011 besluttet akkurat det. I tillegg er han bekymret 
for kostnadene dersom Rødskolen skal driftes videre som et kulturbygg  
i regi av kommunen.

– Reparasjoner av bygningsmassen er én ting. Strøm, renhold og daglig 
drift er noe helt annet. Jeg er også redd for at Rødskolen som kulturbygg vil få 
en negativ effekt på andre tilsvarende bygg her på Melbu. De to vi har driftes 
privat, men jeg vet at de sliter med økonomien, avslutter Ola Morten Teigen.

Rivning eller ikke rivning: Nå er det opp til politikerne.

saken fortsetter ▶

Les «Dette er Dolvens idé» på neste side. 

Direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum Knut Ljøgodt.
Foto: Yngve Olsen Sæbbe

begge Foto: Ragnhild Stikholmen
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Åpent hver dag – Gratis for alle
Sjøgata 1, Tromsø
 www.nnkm.no

VIL GJENGI KUNSTEN I NY FORM

Lyskasser, innrammede originalskisser og tekst. Slik vil AK Dolven  
tolke Harald Petterssens kunst.

 
– Petterssens bilder har betydd svært mye for flere generasjoner på 
Melbu. Jeg ønsker at nye generasjoner også skal få vokse opp med de 
samme bildene i en ny kontekst, sier kunstner Anne Kathrine Dolven. 

Nå avhenger alt av om rettighetshaver Anne Grete Hval Petterssen 
aksepterer planene, og dersom det skulle skje har Dolven mye av sin  
idé klar.

– Arbeidene til Petterssen må først avfotograferes i sin helhet. 
Deretter ønsker jeg å velge ut detaljer og partier, og presentere disse 
montert på flere lyskasser.

Sammen med lyskassene vil Dolven henge opp skissene som har 
dannet grunnlaget for Petterssens veggmalerier. Noe av målet er at 
elevene skal kunne se og reflektere over den kunstneriske prosessen  
til kunstneren som ligger bak.

– Jeg vil også inkludere en tekst om Harald Petterssen som kunstner, 
forteller hun.

Dolven er klar over striden som nå utspiller seg, og synes derfor  
det er flott om det blir mulig å bevare Rødskolen.

– Uansett hva som skjer med Rødskolen vil det være fint å bringe 
Petterssens kunst inn i det nye skolebygget. Det vil bli en forsterkning og 
en mulighet for å oppleve hans kunst på en ny måte, mener AK Dolven.

Dette er Dolvens idé

✎ Anki Gerhardsen  ◆  frilans journalist og kritiker
 Ming Tang-Evans

◀ fortsettelse fra forrige side
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«DEN RØDE ARMÉS TILBAKETREKNING» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ» 
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 07. NOVEMBER 2015–24. JANUAR 2016
✎ Lise Dahl  ◆  kurator Nordnorsk Kunstmuseums landsdekkende program  ◆  Ivan Galuzin  ◆  kunstner og kurator

 Nordnorsk Kunstmuseum

Tid, minner, motstand og lek former den konseptuelle rammen for 
utstillingen Den røde armés tilbaketrekning. Utstillingen bringer sammen 
kunstverk, historiske gjenstander og objekter i en multidimensjonal 
kontekst. For å fremkalle en poetisk romlighet basert på kryssende 
historiske områder, geografiske grenser og psykologiske forhold  
som omfatter liv og død.

Den Røde Armés tilbaketrekning er et nytt utstillingsprosjekt initiert av  
den norsk-russiske kunstneren og kuratoren Ivan Galuzin i samarbeid  
med kurator Lise Dahl ved Nordnorsk Kunstmuseum. Utstillingen 
undersøker hvordan menneskene konstruerer virkelighet gjennom 
historieskrivning, språk, og fortrenger kollektive trauma gjennom spill  
og lek, kamuflasje, appropriasjon, gjentakelser, samt stiller spørsmål  
ved kunstverkets autentisitet.

Tegninger av soldater
Utgangspunktet for utstillingen er en seire tegninger laget av sovjetiske 
soldater stasjonert ved den karelske Nord-fronten på Kolahalvøya under 
andre verdenskrig. Tegningene er utført med blyant, kritt og vannfarger og 
hva man ellers måtte ha hatt for hånden. Kunstnerne var ordinært militært 
personell, soldater, piloter og sykepleiere. Ivan Galuzin oppdaget tegningene 
i Murmansk Kunstmuseum i 2009 som danner grunnlaget for prosjektet. 
Nord-fronten ved Kola rangeres som en av krigens ti verste leire, men 
over raskende nok viser ingen av tegningene krigens grusomheter. Snarere 
vises idylliske landskaper og fredfulle portretter av krigspersonell, noe som 
igjen gir rom for tolkning i en retning av at traumatiske krigshendelser 
ble fortrengt. Det er nettopp disse «mellom-øyeblikkene» prosjektet 
konsentrerer seg om. Tegningene vil bli sett opp mot resten av utstillingen 
med fokus på tiden mellom de aktuelle hendelsene og mellom rollene som 
militær og som vanlig mann/kvinne.

Å flykte inn i fantasien
Utstillingen handler ikke om krigen og dens brutalitet – selv om utstillings-
tittelen og de utstilte kunstverkene kan antyde dette. Den Røde Armés 
tilbaketrekning gjenspeiler drømmen om å kunne trekke seg tilbake til en 
annen virkelighet, til en blanding av sammenflettede tidslinjer og om 
muligheten til å oppdage nye strategier for motstand. De forskjellige 
språklige oversettelsene av utstillingstittelen på norsk, russisk og engelsk 
legger opp til flerfoldige romlige fortolkninger av dette prosjektet. Den 
norske tilbaketrekning betyr en fredelig tilbakeføring av styrkene ut av Norge, 
mens den russiske возвращение – en bevegelse hjemover. Withdrawal – i den 
engelsk tittelen – er et mye mer tvetydig ord og kan tolkes på flere måter.

En vandreutstilling 
For første gang i Nord-Norge vises kunstverk av anerkjente inter nasjonale 
kunstnere som Gustav Metzger, Asta Gröting, Amilcar Packer, Sean Snyder, 
Lee Miller og David E. Scherman, Leonard Rickhard, Leonard Rickhard Ivan 
Galuzin og Oleg Samoilov. Kuratorne synes denne samlingen av kunstverk 
viser oss alle ulike måter å flykte fra en grusom hverdag inn i en annen 
virkelighet som oppfører seg etter kunstens regler; farger, former  
og fantasier.

Utstillingen vises ved Nordnorsk Kunstmuseum frem til slutten av januar 
2016, og vil deretter vandre videre til Kirkenes, Murmansk, Arkhangelsk, og 
med siste stopp Blaker utenfor Oslo, hvor utstilling presenteres i samarbeid 
med arkivet til Guttorm Guttormsgård. En trespråklig publikasjon om 
prosjektet blir lansert på Blaker gamle Meieri i juni 2016 i samarbeid med 
Orkana forlag. 

Utstillingen er støttet av Barentskult, OCA, Norsk kulturråd, Fritt Ord  
og Kongelige norsk generalkonsulat i Murmansk.

Den røde armés tilbaketrekning

Ivan Galuzin & Oleg Samoilov,  
710–43 Photo-reconstruction, 2015, fotografi.

Fra utstillingen hos Nordnorsk Kunstmuseum.
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Deltakende kunstnerne har i høst truffet Gunnar 
Tollefsen og blitt bedre kjent med hans kunst.
Foto: Espen Tollefsen

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte for 2015 og medlemsmøte.
Sted: Gardermoen  ◆  Dato: 11. mars 2016  ◆  Møtestart: kl. 10:45

Frist for innmelding av saker til årsmøtet: 15. januar 2016
Mer informasjon og påmelding: www.sekunst.no

SKINN ÅRSMØTE  
11. MARS 2016

2016 – SKINN 40 ÅR
✎ Eva Skotnes Vikjord  ◆  daglig leder  ◆  Se Kunst i Nord-Norge

 Olav Christopher Jenssen  ◆  Espen Tollefsen

Etableringen av SKINN skjedde i Bodø september 1976. Det er derfor 
naturlig at vi i 2016 markerer vårt 40-årsjubileum nettopp her. Da feirer 
Bodø by 200-årsjubileum og vårt jubileumsarrangement skal inngå i 
programmet. Den 8.–11. september åpner vi utstillingen Mitt Landskap  
og holder et program med foredrag om kunst og kunstformidling. 

Å formidle kunst i en landsdel med store avstander i en geografi som 
utgjør halve kongeriket, lavt befolkningsgrunnlag og fravær av offentlige 
institusjoner var en stor utfordring på 1970-tallet. Kunst tilbud og utstillinger 
i Nord-Norge var både sporadisk og begrenset. Noe måtte gjøres for å 
imøtekomme utfordringene, resultatet ble SKINN. 

På 1970-tallet foregikk de fleste møter mellom publikum og billedkunst  
i landsdelens kunstforeninger. Profesjonelle kunstformidlere var nærmest 
fraværende, noe som også påvirket at profesjonsgrensene var svake. I 1976 
tok kunstforeningene initiativet til å samarbeid om kunstformidling på tvers 
av fylkesgrensene. Initiativtakerne var de eksisterende kunstforeningene  
i Harstad, Bodø, Tromsø, Narvik, Vadsø, Alta, Hammerfest, Rana, Mosjøen, 
Hadsel, Sortland, Svolvær, Vestvågøy og Alstahaug. Samorganisasjonen 
for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) ble opprettet som en paraply-
organisasjon for kunstformidling. Formålet var å organisere og fremme 
kunstformidling i landsdelen – hovedsakelig gjennom å sende kunst-
utstillinger på turneer og bringe kunsten til folk i sitt nærmiljø. I 2010  
endret SKINN navn til Se Kunst i Nord-Norge med den hensikt å styrke 
merkevaren. Det ble derfor også viktig å beholde forkortelsen.

I dag er SKINN godt etablert i rollen som en nettverksbasert 
kunstformidlings  institusjon, representert gjennom både offentlige  
og frivillige aktører som dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark,  
inklusiv Svalbard. Infrastrukturen SKINN representerer er unik. Selv etter  
40 års virke er nettverket avgjørende for å imøtekomme mange  
utfordringer i kunstformidlingen, hvor mangel av politiske satsninger  

på formidlings feltet, fravær av offentlige institusjoner fortsatt er påfallende, 
og utgjør en stor forskjell i tilbudet til befolkningen.

Mitt Landskap 
En større utstilling med tittelen Mitt landskap skal produseres fordelt på 
Bodø Kunstforening, Stormen bibliotek og Bodø Domkirke. Deretter er 
planen å turnere Mitt landskap i et mindre format med lokale produksjoner  
i noen utvalgte utstillingslokaler. Utstillingen skal speile noen av endringene 
i kunstsynet som har skjedd i tidsspennet 1976–2016. En yngre generasjon 
samtidskunstnere er invitert til å gå i dialog med kunstverk av den relativt 
ukjente nordnorske kunstneren Gunnar Tollefsen (født 1933). Tollefsen er en 
av de første kunstnerne i Nord-Norge til å jobbe med abstrakt modernistisk 
maleri. Tollefsen er på mange måter typisk for sin generasjon nordnorske 
kunstnere. Men selv om naturen rundt ham i Vesterålen har stått sentralt  
i hans kunstneriske virke, er innfallsvinkelen hans langt unna det man 
kanskje forbinder med nordnorske gjengivelser av naturlandskap. 

Kunstnerne som skal delta i Mitt landskap sammen med Gunnar 
Tollefsen er Edvine Larssen (født 1977) Vemund Thoe (født 1980), Olav 
Christopher Jenssen (født 1954), Johanne Hestvold (født 1988), HC Gilje (født 
1969), Linn Halvorsrød (født 1980) og Siri Austeen (født 1961). Torill Haaland 
utstillingsleder i Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord daglig 
leder i SKINN utgjør kuratorteamet. Med erfaringer fra våre innovative 
turnéprosjekter «Uten ramme – Nye rom» (2010–2011) og «Arenaoppdrag 
kunstscenen Nord-Norge: Avtrykk» (2014–2015), skal Se Kunst i Nord-Norge 
videreutvikle turnéformatet hvor vi forflytter kunstnerne fra sted til sted. 

Ideen er å bidra til økt kunnskap og kompetanse om samtidskunst  
og prosessorientert kunstproduksjon.

I jubileumsåret 2016 er det sentralt at SKINN ser på sin egen rolle.  
Vi er opptatt av å se på endringsmodeller, som kan bidra til innovasjon  
og nytenkning i lokalt arrangør- og formidlingsarbeid.

Førti år med 
kunst på turné

Olav Christopher Jenssen.
Foto: Olav Christopher Jenssen
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BARENTS SPEKTAKEL 2016 –  
RETHINKING LOCATION
PIKENE PÅ BROEN, KIRKENES OG NIKEL, 
10.–14. FEBRUAR 2016
✎ Michael Miller/Media and Public Relations  ◆  Pikene på broen

 Pikene på broen

Rethinking Location

Kunstner Piya Wantiang og 
arkitekt Cristian Stefanescue.

I disse tider med nye migrasjonsruter, økonomisk usikkerhet og kald 
ideologisk retorikk mellom hovedstedene krever oppfatningen av 
sted kontinuerlig nytenkning. Hvordan oppfatter vi vårt nabolag, 
by, nasjon, region? Hvordan opplever vi oss selv? Hvilken rolle spiller 
skiftende kulturelle, politiske og økonomiske faktorer inn?

Under Barents Spektakel 2016 – Rethinking Location skal kunstutstillinger, 
debatter, scenekunst, performance og konserter reflektere og diskutere 
sårbarheten rundt vår følelse av sted. Er vår identitet et resultat av hvor  
vi bor, eller velger vi å flytte og migrere til steder som passer oss? 

I nord er det lærdom å lære fra vår fortid. Sammen med feil og 
triumfer hos våre naboer. Den 12. Barents Spektakel skal presenteres ti 
kunstprosjekter med bidrag fra 26 kunstnere. Pikene på broens helårige 
gjestekunstordning BAR INTERNATIONAL har blant annet inviterte 
kunstnere fra begge sider av grensen på Storskog til samarbeid, diskusjon 
og forskning ut ifra sine inntrykk av Barentsregionen. Sergey Terentev, 
Sonya Tervinskaya, Tonya Yufa, Eugenia Lebedeva, Natalia Loginova, 
Vemund Thoe, Hjørdis Kurås, Anna Kutc og Ivan Afanasev har reist langs 
kysten av Barentshavet, og besøkt det fraflyttede fiskeværet Teriberka  
i Russland og det forblåste fyret i Bøkfjorden. 

Publikum, kunstnere, kuratorer og kunststudenter inviteres  
også denne gangen til å delta i seminaret «Cultural Pollution –  
Polluted Culture; The (In)Dependence of Visual Art on Consciousness  
and Responsibility».

Nikel som festivalby
En viktig del av festivalprogrammet er det grenseoverskridende 
samarbeid. Denne gangen jobber Pikene på broen tett med sin  
nabo by Nikel i Russland. Byen blir også festivalvert den siste dagen av 
Barents Spektakel med et utvalg kunstprosjekter som krysser grensen.

Kirkenes og Nikel ligger bare én times kjøretur unna hverandre 
geografisk, men er svært ulike sosialt og politisk. I løpet av festivalen vil 
Piya Wantiang og Cristian Stefanescue med sin installasjon All Digressions 
Aside (ADA) knytte sammen de to byene. Halvparten av installasjonen  
vil bare kunne oppleves i Nikel, mens den andre halvparten kan sees  
i Kirkenes.

NOTISER

Ny direktør ved  
Nordnorsk Kunstmuseum
Jérémie Michael McGowan (37 år) fra North Carolina (USA) overtar 
som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Han tiltrer 1. mars 2016, 
når nåværende direktør Knut Ljøgodts andre åremålsperiode går ut. 
McGowan har bodd mange år i Edinburgh, og er nå bosatt i Tromsø.  
Han arbeider i dag som førsteamanuensis ved Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo og som seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Han er utdannet designer og har doktorgrad i 
kunst historie fra Universitetet i Edinburgh. Styret i kunstmuseet har 
lagt vekt på McGowans faglige museale erfaring, samlingsforståelse og 
publikumsrettet arbeids- og ledererfaring fra rollen som seniorkurator.

Svolvær kunstforening  
flytter etter 30 år 
Kunstforeningen flytter fra Svinøya til Svolvær sentrum. Vågan 
kunstsenter skal selges og Svolvær kunstforening har vært eneste  
faste leietaker etter at Nordnorsk Kunstnersenter flyttet for noen år 
siden. Kunstforeningen håper på bedre besøk ved å flytte utstillings- 
virksomheten sin til byen – der folk flest ferdes. I januar overtar 
de kjelleren på Jern&Bygg. Samme sted som LIAF 2015 hadde sin 
festivalutstilling. Nytt lokale og galleri blir på 200 kvadratmeter.  
Nesten dobbelt så stort som tidligere med store vindusflater og mye 
veggplass. Kunstforeningen har en samling av 200 kunstverk som de 
håper å kunne benytte i en utstilling når de åpner dørene utpå nyåret. 

Overtar Galleri VERK
Hammerfest Kunstforening overtar Galleri VERK, og 15. januar 2016 lanserer 
de sitt første vårprogram i eget utstillingslokale. Dette vil åpne for langsiktig 
planlegging, men også for impulsivitet og flere aktivitet som filmvisninger, 
foredrag og medlemskvelder. Leder Maria Stephansen ser den økonomiske 
utfordringen, men håper at kunstforeningen nå kan bli en sterk formidler av 
samtidskunst og møteplass for byens befolkning. Kunstforeningen skal blant 
annet ha månedlig barnekunstklubb, og starte en tegneklubb for voksne. 
De jobber også sammen med Maret Anne Sara om å lage en halvårig 
kunstmarkering rundt temaet «borders». Her vil kunstfestivalen følge 
reindriftssesongen og dyrenes tilstedeværelse i Hammerfest.

Nytt bachelorstudium i Kabelvåg
Nordland kunst- og filmfagskole ønsker å etablere en bachelor-
utdanning og utvikle fagskolen til å bli en høgskole. I høst inngikk 
skolen et samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø om et pilotprosjekt 
sammen med UIT – Norges Arktiske Universitet. Ni studenter, som 
allerede har gjennomført to år ved Nordland kunst- og filmfagskole, 
får dermed bygge på sin utdanning med ett år på bachelorstudiet 
i samtidskunst. I studieåret 2015/2016 er de ni formelt å regne som 
kunstakademistudenter, med studiested i Kabelvåg. Våren 2016 blir  
de uteksaminert med en BA i samtidskunst fra Kunstakademiet. 
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✎ Monica Milch Gebhardt  ◆  styreleder  ◆  Vadsø kunstforening
 Ekaterina Golitsyna

«PATCHWORK POLYPHONY»
VADSØ KUNSTFORENING, 23.–25.OKTOBER 2015

«Patchwork Polyphony» samlet norske og russiske tekstilkunstnere  
i Vadsø under Krabbefestivalen i oktober. Målet var å skape ett  
felles kunstverk av tekstiler samlet inn fra begge sider av den  
norsk-russiske grensen. 

Ideen til kunstprosjektet kom i sommer da jeg møtte kurator Ekaterina 
Sharova ved Arctic Art Institute under festivalen Teriberka, new life. 
Festivalen ble arrangert for første gang i den lille russiske byen Teriberka 
som ligger 69 grader nord på Kolakysten. På nesten samme breddegrad 
arrangerer Vadsø Krabbefestivalen hvert år i oktober på 70-grader nord. 

Teriberka og Vadsø har en felles historie som byer basert på fiskeri,  
som i de senere år har falt bort som hovednæringsvei. Begge festivalene  
er derfor knyttet til å utvikle byenes potensiale med fokus på lokal-
områdenes unike naturressurser som kongekrabbe, reinkjøtt, bær og fisk. 

Som naboer og venner
Temaet for årets Krabbefestival var «framtidens Varanger». Varanger -
fjorden grenser til Russland, og vårt naboskapet er noe som inngår  
i denne fremtiden. Til tross for økende militære opprustning på norsk  
og russisk side er vi uten tvil knyttet til hverandre. Som naboer og venner  
med felles historie og felles framtid. I år ønsket derfor Vadsø Kunstforening 
å sette fokus på de kulturelle ressursene i nordområdene ved å bringe  
mer oppmerksomhet til kvinnenes rolle, og forsterke relasjonene  
i grenseområdene, som bare blir viktigere og viktigere i dag.

Gjenbruk har vært viktig for mennesker på begge sider av grensen.  
Både russiske og norske kvinner har tradisjon for å benytte tekstilrester  
til å sy lappetepper. I «Patchwork Polyphony» ønsket vi å lage et lappeteppe 
satt sammen av innsamlede tekstillapper fra kvinner i Nord-Norge og 
Nord-Russland. Vi oppfordret alle kjente og ukjent til å levere et klesplagg, 
foto og en historie knyttet til bruken av plagget, og mottok lapper fra begge 
sidene av den norsk-russiske grensen; Arkhangelsk, Murmansk, Teriberka, 
Narvik, Kirkenes og Vadsø. 

Det var for det meste kjoler og skjorter, men også enkelte spesielle 
plagg med unike historier; som en marineubåtoverdel (Arkhangelsk-
Zaozersk), en arbeidsdress med hull på knærne fra en kvinne (Vadsø), og 
en t-skjorte med teksten «En god oppvekst varer livet ut» som var innlevert 
av mammaen til et fosterbarn (Narvik). Mange av historiene fra Russland 
handlet om turer til Bulgaria eller Øst-Berlin (landene fra øst-blokken), 
mens historier fra Norge handlet om bursdager i Paris og giftemål i Hong 
Kong (land som en gjennomsnittlig sovjetisk borger knapt har besøkt).

Sydd av mestere og kunstnere
Lappene ble sydd sammen til et teppe med en felles historie. Hver av 
tekstilkunstnere fra Russland og Norge benyttet sin teknikk til teppet.  
Et tre kom til syne underveis, og trekanter formet fugler på treet. Klokke-
mønsteret på lappeteppets bakside gjenspeiler prosjektets korte tids-
periode, tidsforskjellene i Russland og Norge, og at vi samme helg skiftet 
til vintertid. De russiske kunstnerne som til vanlig jobber med tradisjonelle 
teknikker var svært interessert i å improvisere og finne på nye måter  
å jobbe på. For eksempel lot de nederste delen av teppet være løs og  
ikke sy noen kanter – for å understreke at historien fortsetter. Dermed  
har prosjektet bidratt til en innovasjon blant de mest sentrale tekstil-
kunstnerne i Nord-Russland. 

Det resulterende lappeteppet ble til et slags mykt monument hvor 
flerstemmighet, samarbeid, håndverkstradisjon og personlige historier  
ble flettet sammen til en fargerik mosaikk av tekstiler.

«Patchwork Polyphony» i Vadsø involverte totalt 30 barn og 120 voksne. 
Prosjektet ble utarbeidet av Arctic Art Institute og Vadsø Kunstforening 
i samarbeid med Kongekrabbefestivalen, Teriberka Kulturhus, Varanger 
museum avd. Vadsø Museum, foreningen Tatjanin Den (ved Murmansk 
Kunstmuseum) og fikk støtte av Barentssekretariatet.

Et lappeteppe  
fullt av minner 

Dukkeworkshop med Ekaterina Eliseeva fra Teriberka  
var ett av flere publikumsarrangementer.

Ett av bidragene.

Kunstnerne som deltok var patchworkmestere Tatiana Ishkaraeva og 
Tatiana Shmidt fra Murmansk, Olga Zharenova fra Arkhangelsk, og kunstner 
Margrethe Kolstad Brekke fra Bergen og kunsthandverker Trude Enevoldsen 
fra Narvik. Nummer to fra venstre er Monica Milch Gebhardt.  
Ekaterina Sharova står i midten.

Alle ble invitert  
til Vadsø kunst- 

 forening for 
avdukingen av det 

ferdige lappeteppet.
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KARI ELFSTEDT, «SHIBORI»
KULTURBADET GALLERI, 10. OKTOBER–10. NOVEMBER 2015
✎    Ina Otzko  ◆  kunstner  ◆  leder i Alstadhaug Kunstforening, Sandsnessjøen

«Shibori» betyr å vri, folde, presse og trekke sammen. Shibori er en 
japansk benevnelse for å lage vakre tekstiler ved å forme og reservere 
tekstilene med mekaniske reserveringsteknikker før stoffet farges. 
Shibori er også tittelen på utstillingen til tekstilkunstneren Kari Elfstedt 
som i oktober markerte åpningen av Kulturbadet Galleri i Sandnessjøens 
nye kulturhus. 

Det finnes et uendelig antall måter man kan bearbeide tekstil for shibori,  
og hver måte resulterer i svært ulike mønstre. Valg av metode brukes også  
i samsvar med den type stoff som benyttes. Teknikkene som brukes i shibori 
avhenger derfor ikke bare av det ønskede mønster, men egenskapene til 
stoffet som skal farges. 

Kari Elfstedts utstilling består av vakre to- og tredimensjonale tekstiler, 
objekter og drakter i ull og silke i blåfarger inspirert av himmel og hav.  
Ved første øyekast dras blikket til Lady of the Sea, en flott feminin drakt 
sentralt plassert i gallerirommet. Nyanser i blått og grønt leker seg i 
overdelens dobbelplisserte overdel i dobbel silkeorganza som glir over  
i det store lys blåfargede skjørtet i myk silke som bølger seg som  
krusninger på havet.

Kari Elfsted har forsøkt å bruke ull og silke for å prøve ut ulike nye 
metoder for reservering i denne japanske fargeteknikken shibori. Hun 
arbeider med rytmiske repetisjoner i linjer og mønstre. Ut ifra egne 
erfaringer eksperimentere hun for å finne den rette balansen mellom  
det forutsigbare og uforutsigbare. Det å arbeide med ull og silke på  

denne måten er en meget krevende og utforskende arbeidsmetode.  
Siden det uforutsigbare resultatet styres av måten stoffet er tråklet,  
foldet og innfarget. Men for Elfsted gir det interessante og vakre farger  
med myke glidende overganger. I en serie av tre blå plisserte draktene  
i ull som kunstneren kaller BlueBird kan man tydelig se inspirasjon fra 
japanske tekstiler og drakttradisjon.

Å skue over havet 
Kunstneren har blandet seg fram til sin egen nyanse av blått som hun kaller 
«shibori-blått». I det tredimensjonale veggtekstilet Down Deep, utført i tykk 
ull, er det som om man kan lese menneskets tilstedeværelse i horisonten – 
en tynn linje som deler himmel og hav – balansering av tanker og følelser. 
Verket The Ocean er som et hav der du kan berøre konturen av bølgene og 
rommene imellom. Det skapes nye rom der tiden og tilstanden blir synlig 
igjennom de utallige repetisjoner som former stoffet slik bølgene former 
stranden og som ved fjære sjø blir til myke relieffer du bokstavelig talt kan 
tre inn i.

Røde søstre
Det er blått som er hovedfargen i utstillingen. Unntaket er den røde 
drakten Red Lady og veggtekstilen Red Sisters. Plissert i ull er de begge en 
hyllest til kvinners strev og tålmodighet – og inspirert av tradisjonen med 
plisseringer i de norske folkedraktene. Der ull og en tilsvarende brette/folde/
plisseringsteknikk benyttes i for eksempel Setesdalsdrakten.

Eleganse i  
japansk fargeteknikk

Kari Elfstedt, Lady of the Sea, 
blå silkeorganza. Utstillingsoversikt fra utstillingen i Kulturbadet Galleri.

Kari Elfstedt, Red sisters, veggtekstil i rød ull.
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KUNSTKRITIKK
«NOTHING WILL GROW TOGETHER BECAUSE NOTHING BELONGS TOGETHER» 
KURANT, OLAVSVERN, 05. –13. SEPTEMBER 2015
✎ Hilde Sørstrøm  ◆  kunsthistoriker og frilans kunstkritiker og skribent

 David González  ◆  Torbjørn Løvland

Med Nothing Will Grow Together Because Nothing Belongs Together  
pustet Kurant nytt liv i Olavsvern og sendte publikum på en fortryllende 
stemningsreise. Gjennom universelle fornemmelser ble både Den kalde 
krigen og dagsaktuelle temaer skildret. Poetisk og eventyrlig, men ikke 
spesielt hyggelig.

Olavsvern er ikke et hvilket som helst bygg. Den nedlagte marinebasens 
opprinnelige funksjon var å huse sjøforsvarets ubåter og torpedoskip. 
Fjellanlegget som ble gravd ut i 1963 symboliserer hemmelighetskremmeri, 
spenningsforholdet mellom frihet og kontroll og ikke minst den såkalte 
russerfrykten, som med anspenthet og mistanker preget forholdet mellom 
Norge og Russland under og etter Den kalde krigen. Noe som også 
gjenspeilet seg i Kurants norsk-russiske utstillingsprosjekt, hvor fjorten 
kunstnere bidro til å skape en høyst forunderlig og stemningsfull  
opplevelse med performance og installasjoner.

Skremmende start
På åpningsdagen ankom publikum med båt fra Tromsø. Men allerede i 
Kurants lokaler før ombordstigning ble mistenkeliggjøring og en anspent 
stemning manet fram av strenge sjømenn med skrekkfilmsminke som delte 
ut stempel til publikum. Noen fikk røde og noen blå, men ingen forklaring 
på hvorfor. Stemplene bestod av logoen til en nattklubb med navnet Night 
Club Torpedo som var kunstneren Kirsten Astrups prosjekt. Gjennom en 
installasjon bestående av plakater, utstillingsstand og flygeblad i Kurants 
lokaler ble nattklubben som skulle ligge i Olavsvern promotert som 
tidenes opplevelse og skapte store forventninger. Forsøket med å skape 
en skremmende stemning fortsatte imidlertid på båtturen hvor praktiske 
opplysninger, ordrer og fraser som «Sometimes you’ll be frightened, but 
you’re ready to learn» lød over høytaleren. 

Etter en times båttur tok det nesten tre timer å gå gjennom utstillingen. 
Det var kaldt og rått i betonghallene og i de algebelagte tunellene. Den 
vanlige informasjon om utstilling, verksliste og kunstnere fantes ikke. Videre 
var smilende gallerivakter byttet ut med en skremmende og tilsynelatende 
stumme guider ikledd kapteinsjakke, caps og en schæferhund i bånd. I det 
første møtet med prosjektet var det altså mye som tydet på at dette skulle 
bli en annerledes utstillingsåpning. 

Et poetisk varselstegn
De kunstprosjektene som fungerte best i fjellanlegget var de som virkelig 
utnyttet og utforsket potensialet i rommet. Slik Emilija Skarnulyte gjorde 
med sin videoinstallasjon No Place Rising omgitt av russiske Alexander Lysovs 
lysinstallasjoner i ubåtdokken. På storskjerm over bekmørkt vann så man 
scener av en forlokkende havfrue svømme under vann. Filmens lydspor 
med gjentagende klanglyder sammen med Lysovs lysglimt nedover hallen 
gav en alarmerende effekt. Resultatet var eventyrlig og poetisk med en 
mørk undertone. Tradisjonelt har havfruen framtrådt som forvarsel i myter 
og sagn. Sett i lys av Olavsverns historiske kontekst, kan havfruen kanskje 
tolkes som et varsel om truende farer, for eksempel i form av russiske 
angrep. Og slik ble, på poetisk vis, selve fundamentet i russerfrykten skildret. 
Besøkende som kom med båt nummer to fikk også se en performance  
hvor Skarnulyte selv svømte rundt i sølvglitrende havfruekostyme.

Russisk køkultur og sjømannskoner
Frustrasjon kjentes på kroppen i Kirsten Astrups omfattende prosjekt  
Night Club Torpedo hvor de uhyggelige sjømennene igjen dukket opp.  
Da som dørvakter i en nattklubb som gikk over flere rom. Russisk  
køkultur ble imitert ved å sende publikum gjennom tre kaotiske køer  
hvor dørvaktene sjekket stempel, uten at fargen så ut til å spille noen  
videre rolle. Disse urettferdige utvelgelsesprosessene dannet et flertydig 
bilde som kan knyttes både til sosiale sammenhenger og ikke minst til 
asylsøkere og flyktningekrisen vi opplever akkurat nå.

Night Club Torpedo inneholdt også en performance hvor gravide  
kvinner lot seg fortrylle av en fløytespillende sjømann. For meg et 
interessant forsøk på å rette fokus mot russiske sjømannskoner som til 
tross for å være aleneforsørgere og ha ansvar for praktiske gjøremål mens 
mennene er borte, forblir under mennenes kontroll. Så selv om mannen 
tradisjonelt er betraktet som familiens overhodet, er det egentlig kvinnen 
som bestemmer. Den russiske kvinnen er blitt beskrevet av den russisk-
ortodokse religiøse patriarken Kirill som familiens fundament og dermed 
hele det russiske riket. Han anser feminismen som et farlig fenomen fordi  
det gir falske forestillinger om frihet. Tukling med kvinnens rolle mener Kirill 
kan føre til moderlandets kollaps. Med andre ord et tema som absolutt 
fortjener oppmerksomhet. 

Kontroll og  
trolldom i Olavsvern

Kirsten Astrups frykt inngytende kaptein og publikum 
ved ankomsten til Olavsvern med ferga MF Vengsøy.
Foto: David González

Gravide kvinner i  
Kirsten Astrups Night Club Torpeo.

Foto: David González
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Ilmira Bolotyan & Anna Schefers syntes også å ha blitt inspirert av 
sjømanns konen i sin performance Vulnerable Singing, dog med en annen 
vinkling. Ikledd vinterklær minnet Bolotyan selv om en sjømannskone, russisk 
eller norsk som venter ved havet. I samspillet mellom rommets akustikk og 
Bolotyans nydelige fremførelse av russisk folkesang ble sjømannskonens,  
så vel som universelle følelser som savn og redsel formidlet. 

Olavsvern som hvit-kube galleri
Til tross for at Olavsvern som visningsrom skiller seg fra det dominerende 
utstillingslokalet, var det allikevel flere kunstnere som valgte å benytte 
rommet som hvit-kube galleri. Henrik Plenge Jacobsen lyktes best i dette. 
Hans semiabstrakte gipsskulpturer og veggtepper av hengende blanke 
mylarstrimler i skinnende rødt, blått og sølv skilte seg ut i formspråk. 
Kunstverkene peker mot modernistisk abstraksjon med kontrollert 
geometrisk abstraksjon i veggteppene, og organisk, og friere abstraksjon 
i gipsskulpturene. Særlig interessant åpner møtet med veggteppene 
for umiddelbare frie tolkninger, mens titlene (som i dette tilfellet faktisk 
var tilgjengelig i utstillingsrommet) i stor grad kontrollerte tolkningen. 
Kunstverkene; Julian the Editor in Chief, Ed the System Administrator og Chelsea 
the Intelligence Analyst tolket i alle fall jeg som en kommentar til hvordan 
vår verdensforståelse administreres av ytre forhold. For eksempel gjennom 
et strengt redigert nyhetsbilde. Et tema som ble tydeligere formidlet i Per 
Martinsens installasjon The Fear Machine med utskrifter av nyhetsoppslag 
og kommentarfelt som hyllet Vladimir Putin montert på veggene. På 
gulvet midt i rommet stod overvåkningsutstyr og overvåket rommets 
besøkende. Martinsen gav slik et skremmende bilde av et samfunn preget 
av oppdiktede historier, betalte nettroll og kontinuerlig overvåkning. 

Nihilisme og trolldom 
Passiv nihilisme tilknyttet krig ble effektfullt formidlet i Emilija Skarnulytes 
andre videoinstallasjon. En sløv og apatisk holdningen til krig – som noe 
som skjer «der ute» – ble godt understreket ved å betrakte krigsscener i 
slow motion gjennom en døråpning. Også Ørjan Amundsens lydinstallasjon 

i tunellene, Hidden Message in Doom II, var et verk som fokuserte på vårt 
passive holdning til krig. Gjentatte ganger hørte man en kvinnestemme  
si «It’s only war».

Ringen ble avsluttet i Tanya Busses film og installasjon. Igjen manet 
kunsten frem den fortryllende effekten av kontroll. Veien til hennes verk 
gikk gjennom en mørk, trang og steinete hule til et grottelignende rom. 
Her rullet klipp av maskiner og gruvedrift med en hypnotisk karakter over 
lerretet. En kjele med einebærbusker fylte rommet med en tung eim, som 
om det var et heksebrygg på kok. Jeg var trollbundet men skjønte det ikke 
selv før filmen ble avsluttet og rommet fylt av Screaming Jay Hawkins 
voodooiske framføring av klassikeren «I Put A Spell On You». 

Kuratoriske grep
Kvinnene bak organiseringen av den eksperimentelle utstillingen var 
prosjektlederne Camilla Fagerli og Maria Danielsen fra Kurant Visningsrom, 
kuratorene Ekaterina Golubina fra Kola og Natalya Smolianskaya fra Moskva 
og produsent Eirin Hammari. Deres valg av å flytte kunsten ut av galleriene 
er forøvrig ikke hva som gjør utstillingen eksperimentell – siden dette skjer 
stadig oftere og er på ingen måte revolusjonerende. Derimot var mangelen på 
utstillingstekster og formidling av kunstnerskapene og kunstverkene oppsikts-
vekkende. Et klart brudd med den konvensjonelle utstillingsformen. Et forsøk, 
antar jeg, på å bidra til å skape en parallell til hemmelighetskremmeriet som 
preget Olavsvern da marinebasen var i drift. Tildels et befriende trekk. Men  
det bidro også til at noe gikk tapt i opplevelsen. 

Likevel. Summen av stemningsfulle opplevelser jeg sitter igjen med 
vitner om et absolutt vellykket prosjekt. Det gikk fra å være intendert 
kaotisk og frustrerende til å bli poetisk og fortryllende. Utstillingen – med 
kun fire utstillingsdager – beviser ikke bare at Kurant er i stand til å skape 
store opplevelser, men også viktigheten med å delta på slike opplevelser 
som publikum. Den ultimate kunstopplevelsen får man kun ved å være 
tilstede der hvor kunsten vises, når den vises. Og ikke nøye seg med å lese 
om det i en kunstkritikk i ettertid. 

Per Martinsen, The Fear Machine.
Foto: David González

Emilija Skarnulyte, performance som havfrue.
Foto: Torbjørn Løvland

Vulnerable Singing, sang av Ilmira Bolotyan.
Foto: David González

Se flere bilder fra utstillingen 
på www.sekunst.no
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✎   Amalie Marie Selvik  ◆  KUNSTHISTORIKER, FRILANS KUNSTKRITIKER OG SKRIBENT

KULTURUTVEKSLING I NORDOMRÅDENE

Det blomstrer av samarbeidsprosjekter og utvekslinger mellom 
nordmenn og russere i Nord. Stadig flere kunstnere og organisasjoner 
ønsker å besøke hverandre, utvikle kunstprosjekter, utstillinger og 
festivaler på tvers av landegrensene. Drivkraften finner man hos en 
generasjon sterkt kulturinteresserte unge, som er opptatt av å skape  
sin egen fremtid i de nordlige delene av i Barentsregionen. 

Det er mange ivrige pådrivere av å bygge horisontale kontaktnett og 
langsiktige forbindelser mellom kunstfeltene i øst og vest. Gjennom 
finansiering og politisk vilje er Nordland, Troms og Finnmark fylkes-
kommuner blant disse. Resultatet er nye utvekslingsprogrammer – 
artist-in-residency, og årlig tildeler Barentssekretariatet midler til 250 
grensekryssende samarbeidsprosjekter på vegne av Utenriksdepartementet. 

BLI ELLER FORLATE BYEN?
Barents og Arktis er en region med svært ekstreme kontraster. I en  
region tuftet på primærnæring, militær aktivitet og industri i fritt fall,  
vokser unge generasjoner opp med en drøm om en annet fremtid enn  
å følge i fotsporene til sine foreldre. I Murmansk ser mange unge 
mennesker ingen fremtid for seg selv. 

 – Hvorfor reise fra byen du bor i? Hvis du elsker den? Liana Mkhitarian 
er frilans journalist og svært opptatt av dette temaet for tiden. 

– Jeg spør unge mennesker om hva de tenker om sin fremtid  
i Murmansk. Vil de bli eller reise vekk?

Liana studerer journalistikk ved universitetet i Murmansk, og skriver for 
nettmagasinet Apricot. Her fotograferer og skriver hun om kunst, festivaler, 
teater og konserter. Hun håper artiklene bidrar til å inspirere folk til å leve  
i nord og utvikle kulturlivet i regionen Murmansk. Liana er selv usikker  
på om hun blir i byen. 

– Jeg er glad i byen, og jeg tror folk i Murmansk ikke mener byen er  
et dårlig sted å være. Men hva jeg skal gjøre etter studiene vet jeg ikke.

Rikt kulturliv
Kulturlivet i Murmansk er noe av regionens rikeste på opplevelser, med 
sterk tradisjon for teater, musikk og dans. Men en stor andel av befolkingen 
består av unge voksne som opplever kulturlivet mangelfullt. 

– Murmansk kunstmuseum viser nesten utelukkende utstillinger med 
malerier. Bare ordet «samtidskunst» skremmer det allmenne publikum fra  
å gå på andre kunstutstillinger her i Murmansk, forklarer den norsk-russiske 
kunstneren og kuratoren Ivan Galuzin. 

Ivan er i byen for å forberede vandreutstillingen Den røde armés 
tilbaketrekning. Forhåpentligvis skal utstillingen vises på kunstmuseet neste 
år. Ivan forteller at Murmansk kunstnerforbund (Artist Union Murmansk) 
tidligere hadde utstillingslokaler for samtidskunst i kunstmuseet. Men ble 
presset til å flytte ut sammen med kunstskolen, som også hadde lokaler  
i museet. Rett og slett fordi noen ønsket å ha et mer staselig kontor,  
sier Ivan.

Kjæresten til Ivan er også kunstner. Glafira Severyanova er en av 
ildsjelene bak gjestekunstprogrammet Murmansk Artist Studios, som 
er tilknyttet A-i-R Barents, hvor kunstnere kan søke om opphold i et 
gjesteatelier med leilighet, stipend og reisestøtte. A-i-R Barents er 

et samarbeid mellom Troms, Nordland, Finnmark og Arkhangelsk og 
Murmansk for å styrke nettverksbygging, kunstnerutveksling og oppmuntre 
til nye kunstneriske produksjoner i Nord-Norge og Nordvest-Russland. 
Jeg treffer tilfeldigvis kunstneren Ingeborg Annie Lindahl som har reist fra 
Harstad til i storbyen Murmansk gjennom A-i-R Barents. Hun kom med 
toget for én uke siden etter et gjesteopphold i St. Petersburg først. Nå er 
hun er her for å utforske byen, og har møtt mange andre kunstnere,  
både tilreisende og fastboende. 

UNG I EN GAMMEL BY
Å dele ideer, synspunkter og kunnskap om livet i nordområdene  
med besøkende kunstnere har blitt en måte å bøte på manglene  
i kulturlivet. Men det er tøft når de offentlige myndighetene ikke  
bryr seg. Anton Petrunin forteller meg at å bo i Murmansk er som  
å leve i et anakronistisk univers. 

– Jeg forstår ikke min by. Byen er vakkert dekorert med skulpturer, 
parker og blinkende lysgirlander i gatene med marine motiver. Men det 
betyr ikke mye for meg. Myndighetene hyller byens gamle historie. 

Anton forteller at det stadig dukker det opp nye monumenter. For et 
par år siden fikk byen en ny skulptur som hyller en liten jentes lengsel etter 
sin far som er på fiske ute på havet. 

– Sannheten er at havna ikke lenger er så viktig for Murmansk. Høye 
skatter fører til at fiskebåtene drar til Kirkenes for å laste av fangsten sin  
der istedenfor. Store skip står å ruster langs bryggene. 

– Murmansk by fyller 100 år i 2016. Til jubileet skal byens eldste og 
historiske trehusbebyggelse rives etter forfall og mangel av vedlikehold.  
De som bor der forflyttes til nye betongblokker, forteller Anton. 

Anton startet som journalist i 2006 da han var 16 år, og drev med 
uavhengig journalistikk. Nå studerer han musikk, og spiller saksofon  
på konservatoriet i byen. Dette skal han gjøre i to år til. Så vil han gjerne 
flytte til Moskva. Men han ser ingen fremtid som musiker. 

BRENNENDE ENGASJEMENT
– Hva føler jeg overfor Murmansk? Når jeg går i gatene i Murmansk føler 
jeg meg fremmed. Dette er mine foreldres Murmansk, sier fotograf og 
journalist Oleg Khadartsev. 

Han forteller at samfunnet er i endring. Fraflytting er et problem. 
Befolkningen har sunket fra 800 000 til 300 000 mennesker. Myndig-
hetene driver iherdig kampanjer for å rekruttere unge til å arbeide i olje-  
og gassprosjekter. Men ingen unge vil ha jobb i industrien. De flytter vekk 
fra byen i søken etter noe bedre. 

– Vi unge er opptatt av at å skape ny regional identitet, og trenger  
nye historier om dette territoriet. forklarer Oleg. 

Selv har han et brennende engasjement i byens fremtid som kulturby.  
I 2012 startet Oleg opp Fridaymilk som en alternativ nyhets kanal  
i Murmansk sammen med Anton Petrunin. 

– Vi fikk skribenter og bloggere til å skrive om livet og kulturen i byen,  
og flere populære talkshows med nordiske, internasjonale og russiske gjester.

Men etter fire år satte Oleg og Anton nyhetsvirksomheten på hylla.  
I dag er Fridaymilk et produksjonsselskap og en mediaplattform, bestående 
av Oleg og Zhanna Guzenko som redaktør og prosjektleder. 

Det er i Murmansk det skjer
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– Nå er vi mer interessert i å gjøre ting «live». Samle folk, skape  
arenaer og igangsette langvarige internasjonale prosjekter i Barents-
regionen, inkludere distriktene utenfor byen også, forteller Oleg. 

– «Dark Ecology» er et slikt prosjekt, som skaper en bro mellom byer 
og mellom land. I 2014 ble vi involvert i prosjektet og det ble en fin start på 
den nye aktiviteten vi ønsker å arbeide med. Vi tilrettelegger og organiserer 
de diskusjonene og forelesningene som skjer i og utenfor Murmansk under 
Dark Ecology Journey, sier Oleg. Nå arbeider han og Zhanna med å finne 
lokaler til to utstillingsprosjekter som skal over den russiske grensen til 
Murmansk og Nikel; Tilbaketrekningen av den Røde Arme og et kunstprosjekt 
Pikene på broen skal ha i Nikel under Barents Spektakel 2016. 

DARK ECOLOGY
Det internasjonalt treårige kunst- og forskningsprosjekt (2014–2017),  
«Dark Ecology» er prosjektet til kurator Hilde Methi i Kirkenes og Sonic 
Acts Festival i Amsterdam. Hvert år inviteres nye deltakere til å presentere 
prosjekter på utvalgte steder i grenseområdet mellom Norge og Russland, 
hvor de menneskeskapte inngrepene i naturen er omfattende. I «Dark 
Ecology Journey 1» (2014) og «Dark Ecology Journey 2» (2015) har deltakerne 
reist sammen til Kirkenes og nabobyene i Russland; Nikel og Zapoljarnyj  
og Murmansk. 

Prosjektets navn er hentet fra Timothy Mortons teori om den «mørke 
økologien», og forener kunstnerisk praksis og økologisk tenkning ved å 
legger til rette for kunstnerisk arbeid som forholder seg til klimasituasjonen 
i Barentsregionen. Morton står i spissen for en internasjonal bølge av 
økokritikk, og hevder vi må slutte å sette naturen på en pidestall og 
beundrer den på avstand. Naturen er også destruktiv og ødeleggende,  
og ja, det er ubehagelig å innse at vi mennesker forårsaker global 
oppvarming, og står i fare for å medvirke til vår egen utryddelse.

Å SPÅ FREMTIDEN 
Selv om det er umulig å spå fremtiden, eksisterer nå en stor tro på at 
nettverksbygging og styrket kontakt mellom mennesker vil gjøre regionen 
attraktiv for unge mennesker. Kunstnere vil mer enn gjerne reise til 
Kirkenes, Arkhangelsk, Murmansk og St. Petersburg.

Fridaymilk og «Dark Ecology» arrangerte et todagers «Critical Writing 
Academy» i Murmansk i oktober 2015. Seminaret var dedikert til å skape 
et fellesskap av skribenter over hele Barentsregionen. Fem deltok fra 
Norge og fem fra Russland.

Flere steder i Murmansk står forfallende 
historiske bygårder i tre.

Brygga og byggene rundt havnen råtner bort.

Alyosha-monumentet (1974). Det største krigsmonumentet i Murmansk rager 35 
meter høyt. Betongstatuen av den ukjente soldat skuer ned over Murmansk havn,  
til minne om alle soldatene som falt i andre verdenskrig.

Anton Petrunin.

Nyttige linker
www.highnorthair.org
www.fridaymilk.com
www.darkecology.net
www.sonicacts.com
www.abrikos.me
www.resartis.org
www.barents.no/barentskult
www.ecologywithoutnature.blogspot.no

Zhanna Guzenko (til venstre) og Oleg Khadartsev i Fridaymilk 
viser deler av havna i Murmansk som er skipsgravplass.
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KUNSTKRITIKK
«FRA DAHL TIL MUNCH – NORDISK MALERI FRA CANICA KUNSTSAMLING»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 17. OKTOBER 2015–03. JANUAR 2016
✎ Marit Olsvik Opsahl  ◆  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent

 © Canica Kunstsamling  ◆  Kim G. Skytte  ◆  Nordnorsk Kunstmuseum

Omlag 100 år med utvikling innen nordisk maleri er samlet i utstillingen 
Fra Dahl til Munch som nå vises ved Nordnorsk Kunstmuseum. Det er 
mye vakker natur, men også noen følelsesladde historier som fortelles  
i de til sammen 64 maleriene. 

Snø og setre i store formater
Christian Skredsvigs Snekjøring ved Seinen (1880) er et imponerende maleri. 
Ikke bare er motivet storslagent i størrelse og utførelse. Det bærer også 
med seg historien om Skredsvigs vei inn i kunstverdenen. Maleriet var det 
første han fikk antatt på Salon des Beaux-Arts i Paris i 1880, og var en viktig 
inngangsbillett for 26-åringen til det etablerte kunstmiljøet på kontinentet. 
Men som Victor Plahte Tschudi skriver i utstillingskatalogen, var Skredsvig 
svært misfornøyd med plasseringen maleriet hans fikk blant de tusener 
andre maleriene. Plassert over et mye større maleri fremstod Skredsvigs 
verk som grått og fælt, og kunstneren mente hans maleri ble drept 
hengende i skyggen av de andre verkene. 

Det er ingenting å si om plasseringen av Snekjøring ved Seinen i utstil-
lingen til Nordnorsk kunstmuseum. Her står det i godt selskap av Johan 
Christian Dahls (1788–1857) Utsikt over Øylo gård i Valdres (1850), Adolph 
Tidemands (1814–1876) Bestemors brudekrone (1865) og Frits Thaulows 
(1847–1906) Gammelt herresete på Grüneløkken (1882). Skredsviks motiv 
fanger på en gjenkjennbar måte en typisk grå vinterdag med grålige skyer 
og snømengder an masse. For å rydde gatene må hester og mannskap 
arbeid med å skuffe snømasser ut i Seinen. I sammenligning med Dahls 
imponerende nasjonalromantiske og idealiserte detaljrike gjengivelse av  

det vakre og dramatiske norske landskapet, må jeg innrømme at det er  
en fin avveksling å kunne glimte bort på Skredsvigs hverdagslige scene  
av hestespann som står plassert i den grå og kompakte snøen. 

Fra ulykkelig kjærlighet til grønne landskaper 
Sosiale skildringer går igjen i flere av maleriene. Som for eksempel i  
Ulykkelig kærlighed (1863) av den danske historiemaleren Christen Dalsgaard 
(1824–1907). Den noe presserende stemningen i maleriet er lett å sanse 
både i kroppsholdning og blikkene til hovedpersonene, og gir en noe 
uhyggelig stemning også for en nåtidig betrakter. Som Andrea Elia Kragerud 
skriver i utstillingskatalogen er motivet hentet fra Steen Steensen Blichers 
novelle «Hosekræmmeren», som handler om den ulykkelige kjærligheten 
mellom ullkremmerens datter og den fattige nabogutten. I Dalsgaards 
maleri ser vi øyeblikket der nabogutten tar farvel med kremmerens datter 
før han legger ut på en lengre reise. Han vil få henne til å love at hun venter 
på ham til han kommer tilbake. Men i bildet ser vi også ullkremmeren selv, 
som klart motsetter seg forholdet, og som heller vil gifte datteren bort til  
en mer velstående beiler.

Vandrende gjennom utstillingen oppdager man at hver utstillingssal  
er viet til ulike temaer. I et rom henger små landskapsmalerier med motiver 
av grønne landskaper fra blant annet Norge og Italia. I et annet rom kan 
man betrakte malerier av kunstnere som har forsøkt å fange stemningsrike 
lysfenomener i naturen. Harald Sohlberg (1869–1935) er særlig kjent for  
sitt magiske bilde av hvitkledde fjell i skumringens blåtime i maleriet 
Vinternatt i Fjellene. Men Sohlbergs maleri Bygdevei II (1916) er et minst  

Historier med gullkant
Christian Skredsvig (1854–1924), Snekjøring ved Seinen (1880), olje på lerret, 141 x 250 cm.

Oversiktsbilde fra utstillingen.
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum/
Kim G. Skytte 

Christen Dalsgaard (1824–1907), Ulykkelig kjærlighed (1865), olje på lerret, 87 x 90 cm.
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like fortryllende med et motiv av et fargesprakende sommerlandskap.  
Et annet maleri hvor lyset er sentralt finner vi i svenske Nils Kreugers  
Från hästspårvagnarnas tid (1899). Her er det ikke kveldssola, men lykte-
stolpene fra bymiljøet som lyser opp motivet.

Det nordiske maleriet
Utstillingen Fra Dahl til Munch gir oss ikke bare tilgang til å se et utvalg 
privateide mesterverker fra en gullalder innen norske malerkunst fra  
1800 til begynnelsen av 1900-tallet. Vi får også et innblikk i utviklingen  
av det nordiske maleriet i samme periode. Selv om kanskje synet av 
grønne landskaper i overdådige gullrammer er det som fester seg ved 
første øyekast i denne utstillingen, kan man få ta del i de spennende 
historiene som gjemmer seg bak disse maleriene om man bare tar seg 
tiden til å fordype seg. Den rikt illustrerte utstillingskatalogen på 318 sider 
med tekster skrevet av kunsthistorikere og kuratorer fra hele Norden er 
derfor til god hjelp.

Privat kunst
Med sine 2000 kunstverk er Canica den største private kunstsamlingen  
i Norge, eid av Stein Erik Hagen gjennom investeringsselskapet med 
samme navn. I anledning museets 30-årsjubileum i 2015 har Nordnorsk 
kunstmuseum valgt å presentere kunstverk fra denne og flere andre 
private kunst samlinger, og har tidligere i år stilt ut verk fra Viggo 
Hagstrøms kunst samling og SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelses 
samling. Med utstil lingen Fra Dahl til Munch avrundes jubileet.

Nils Kreuger (1858–1930), Från hästspårvagnarnas tid (1899), olje på lerret, 120 x 78 cm. UTSTILLINGSPLASS
2017-2018
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KULTURRÅDETS ÆRESPRIS FOR 2015
✎ Kristoffer Dolmen  ◆  rådgiver kunst og kulturformidling  ◆  Nordland Fylkeskommune

 skulpturlandskap.no

Skulpturlandskap Nordland mottar prisen for skulptursamlingen som 
består av 36 kunstverk spredt over hele Nordland fylke. I prosjektet har 
norske og internasjonalt anerkjente kunstnere deltatt fra i alt 18 land. 

– Det er helt fantastisk å motta Norges viktigste kulturpris til et prosjekt 
som hele Nordland har eierskap til. Dette sa Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd 
for kultur, miljø og folkehelse, da hun mottok den hyggelige beskjeden om 
at Kulturrådets ærespris for 2015 går til Skulpturlandskap Nordland.

I sin begrunnelse for tildelingen roser Norsk kulturråd prosjektet for  
å inkludere både lokale, regionale og internasjonale perspektiver, samtidig 
som kunstverkene både harmonerer og utfordrer den lokale naturen. 

– Som prosjekteier er vi i Nordland fylkeskommune stolt mottaker 
av æresprisen. Dette er en pris vi deler med de involverte kommunene 
i Nordland og den ene kommunen som er med i Troms. Det er mange 
som har vært involvert og har hatt betydelige roller i utviklingen av dette 
prosjektet. Blant annet modige fylkes- og kommunepolitikere som i sin tid 
tok de nødvendige beslutninger. Samlet er det 36 kunstprosjekter med hver 
sin historie og sin unike tilstedeværelse i landskapet, sier fylkesråden.

I år ble det markert en sluttstrek for prosjektet med Anawana  
Halobas nye skulptur A prose, a song, a poem look yonder av granitt på Træna. 
I tillegg åpnet et friluftsgalleri i Bø kommune som formidler hele prosjektet, 
lokalisert i tilknytning til Kjell Erik Killi Olsens skulptur og Bø Museum. 

Nå legges planer for videre ivaretakelse av skulpturene. Skulpturen 
i Sømna er en av flere værutsatte skulpturer som må repareres, og 
kunstneren Dorothy Cross skal produsere nye deler. Æresprisen  
inspirerer også til det videre formidlingsarbeidet, og en ny bok med  
nye tekster og fotografier skal produseres, forteller fylkesråden. 

www.skulpturlandskap.no

En av verdens  
beste skulpturparker

over
Anawana Halobas skulptur har en krok  

på toppen i transparent akryl med lys og lyd. 
Kroken er en forstørret kopi av en 4000 år 

gammel fiskekrok funnet på Træna. Skulpturen  
er plassert på Husøya på Træna.

Foto: skulpturlandskap.no

I fjor kåret National Geographic Skulpturlandskap Nordland til å være en av verdens  
ti beste skulpturparker. Dan Grahams Uten tittel (1996) i Vågan kommune.

Foto: skulpturlandskap.no
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KUNST I OFFENTLIG BYGG
BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE
✎ Kristoffer Dolmen  ◆  rådgiver kunst og kulturformidling ◆ Nordland Fylkeskommune

 Ernst Furuhatt

Seks anerkjente kunstnere med et bredt spekter av teknikker og uttrykk 
har laget kunst til det nye skolebygget til Bodø Videregående skole –  
de fleste bestillingverk. I oktober var det klart for offisiell markering  
av nybygget, og ferdigstillingen av det største utsmykningsprosjektet  
i fylkeskommunal regi i Nordland.

Josefine Lyche er en kunstner som ikke er redd for å bruke glitter og sterke 
farger, geometri og matematikk i sin kunst. I hennes fire nye verk på skolen 
har Lyche blant annet tatt utgangspunkt i geometriske formler for å skape 
de syv treskulpturene i URSA MINOR (Celestial Geometry) som henger ned fra 
taket i foajeen. Utover de matematiske formene refererer Lyche samtidig 
til et stjernetegn på himmelen. I en trappeoppgang finner man rosa, turkis 
og gullfargede veggmalerier utformet etter de matematiske formlene som 
er deres tittel; Pythagoras Tree (Fractal) og 3:4:5 (Pythagoras Teorem). I andre 
etasje ovenfor kantinen finner man det fjerde verket av Lyche, maleriet 
Platons diamant.

Fotografen Rune Johansen er kjent for sine interiørbilder og foto-
grafier av fraflyttede hus i Nord-Norge. I biblioteket henger foto grafiene, 
Fra rommet til Stig og Svein og Fra et gutterom. Interiørene i de to bildene er 
proppet full av gjenstander, og viser spor etter de som bor og har vokst  
opp i disse rommene. Et tredje fotografi av Johansen, Hest i solnedgang,  
har fått plass i personalrommet. 

Kunst du ikke ser, men hører
Marit Følstad sitt kunstverk er et integrert lydarbeid, hvor arkitektur og 
kunstneriske grep kommer sammen for å skape en helhetlig opplevelse. 
Selve tittelen Liminal Space Development referer til en overgang – en transitt 
fra et sted til et annet – og er en lydinstallasjon fordelt over to gangbroer  
i skolen. Det er et kunstverk du ikke ser, men hører! 

Følstad er vant til å lage kunstinstallasjoner i gallerier og museer  
der hun forsøker å stenge omgivelsen ute. I skolebygget inviterer hun nå 
omgivelsene i Bodø inn i kunstverket gjennom gangbroens glassvegger  
som åpner opp for både utsikt og innsikt.

Kunsthåndverker Nils Erichsen Martin to serier med keramiske former 
med påmalte figurer henger utenfor skolens auditorium. Hver serie har en 
egen stemning. Serien Venting i rommet freestyle er svært fargesterk, mens 
Keramikk eller stål er tegnet i gråskalaer. 

Malerier av Thomas Falstad er plassert i en trappegang og et i en 
mindre gang. I bildet Command ser vi en menneskeskikkelse uten ansikt.  
I Endless Gaze viser et utsnitt fra en kunstners atelier med en dør ut mot 
havet og en nedadgående sol. I maleriet Wrath er oppløsningen total.  
I blåtoner, gråtoner og rødtoner viser ikke bildet noe klart motiv. 

Skolens eneste skulptur er utendørs
That Was The River. This Is The Sea er en fantastisk stor skulptur laget av 
Irene Nordli. Den rager tre meter høyt opp i været og markerer seg tydelig 
i sine uteomgivelser. Overflaten er dekket av mosaikk i ekte gull. Det gir et 
skjellaktig preg som reflekterer lyset og skaper en nesten blinkende effekt. 
Den inviterer alle som vil oppleve den til å gå rundt for å se den fra alle 
kanter, eller til å sitte eller klatre på den.  

Kunsten og de opplevelsene som disse kunstverkene tilbyr skal være 
til glede for både ungdom og voksne som alle benytter mye tid av sin 
hverdag her. For å bestille ny kunst til dette nybygget mottok Nordland 
fylkeskommune som byggherre støtte fra KORO. To konsulenter ble 
oppnevnt av RSU og KORO; kunsthåndverker Ingunn Milly Hansen fra  
Bodø og Joakim Borda, kurator fra Oslo/Tromsø.

Ambisiøst kunst- 
prosjekt til ny skole

Irene Nordli, That Was The River, This Is The Sea (2015) i mosaikk, glass og bladgull.Josefine Lyche, URSA MINOR (Celestial Geometry) (2014).
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