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Et år med kraftløft
Nå vi nå nærmer oss overgang til ett nytt år, kan vi se tilbake på
et innholdsrikt år med spennende kunstopplevelser og formidlingsprosjekter.
I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid på kulturfeltet, på tvers av
fylkesgrensene og landegrensene i nord. Nordområde satsningen har bidratt
til å skape interesse hos mange kunstnere for å utforske grenseområdene
i nord og det arktiske strøk. Det er også stadig flere aktører i kunstfeltet som
arbeider prosjektbasert, med temporære fellesprosjekter, gjestekunstnere og
samarbeidsutstillinger. Slik som Nordnorsk Kunstnersenter sitt nystartede
nettverk ART TRANSIT: NORTH, der fem kunstinstitusjoner i Barentsregionen
ønsker å samprodusere utstillinger. Dette istedenfor at én kunstinstitusjon
lager en utstilling for å sende på turné. «Det som vokser og det som stenger»
er den første samarbeidsutstillingen til nettverket som åpnet i november hos
NNKS. I høst fikk vi også en tilvekst av ny filmfestival i Harstad som viet stor
plass til filmkunstnere som særlig bringer filmopplevelsen ut av sine vante
former slik vi er vant til det i mørklagt kinosal.
I sitt jubileumsår (40 år) har Se Kunst i Nord-Norge valgt å sette kunst
opplevelsen på dagsorden ved å løfte frem utfordringene i det arbeidet
med å gjøre kunstopplevelser mer tilgjengelig for et større publikum.
Gjennom vårt jubileumsnummer av SeKunstMagasin #02/03 undersøkte
vi status på kunstformidlingen i vår landsdel og hvilke kunstopplevelser
som er tilgjengelig for publikum. Kunstarenaer rangeres i forhold
til ressurser og profesjonalitet, og påvirker i stor grad kvaliteten på
kunstopplevelsene befolkningen tilbys og status for kunstner. Til tross
for høy aktivitet på kunstfeltet, eksisterer det store mangler på satsning
på det visuelle kunstfeltet, og på dialog og politisk vilje. Nedfelte satsninger
følges ikke opp politisk, verken nasjonalt eller regionalt, og satsing på lokale
utstillingssteder er nærmest fraværende.
Bodø Biennale ble årets nyskapende tverrfaglige festival for visuell kunst
og dansekunst. Initiert og etablert av BAREDANS (Bodø Arena for danse
kunst) og Se Kunst i Nord-Norge gikk festivalen av stabelen i september i
Bodø. Drivkraften bak er intensjonen om å bidra til å løfte posisjonen til
Bodø som fylkeshovedstad, på den nordnorske kunstscenen. Biennalens
program omfattet debattseminaret «Kraftløft for kunstopplevelser»,
hvor et sammensatt panel diskuterte framtiden til en innovativ nordnorsk
kunstscene. Når det gjelder dans og visuell kunst ønsker fagfeltene i Bodø
at Bodø kommune skal sette kraftløft for kunstopplevelser på dagsorden.

Det er åpenbart at alt for mange kommuner ikke skjønner kunstfeltene
i sin egen region. Flere utstillingssteder erfarer dårlig forutsigbarhet og
sliter med langsiktig planarbeid, fordi de opplever en konstant usikkerhet
rundt finansiering. Men på vei inn i ett nytt år kan vi nå glede oss over
at varaordfører i Bodø kommune Synne Høyforsslett Bjørbæk nylig har
meddelt at visuell kunst blir et satsingsfelt på kommende årsbudsjett til
Bodø kommune. Rundt 800 000 kroner i en engangsbevilgning skal gå
til utarbeidelse av en plan for hvordan kommunen skal gjøre vilkårene
for visuell kunst bedre i Bodø. I tillegg skal kommunen de tre neste årene
bevilge 500 000 kroner i året til utstillingsprogram i galleriet for visuell
kunst i Stormen Bibliotek.
Det er positivt at Bodø nå satser på kunstfeltet i egen by. En slik start på
en kommende utvikling vil få betydning for regionen og kan bidra til å styrke
samarbeidet. Slik kan vi sammen skape ringvirkninger for kunstscenen
i landsdelen.
Bodø, 12. desember 2016

Eva Skotnes Vikjord

Se Kunst i Nord-Norge
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Under Bodø Biennale ble det bekreftet at til tross
for at Nordland er et fylke med stor aktivitet på
kunstfeltet, så er fylkeshovedstaden Bodø svært dårlig
tilrettelagt for utøvende kunstnere og profesjonell kunstformidling.
Få kunstnere velger å bosette seg i byen, det mangler stipendier, ingen
tilgang på atelier og det er ingen sterke institusjoner som trekker og drar
kunstscenen til nye høyder. Det profesjonelle dansemiljøet har skrikende
behov for øvingslokaler, stipendier, og midler til å planlegge og produsere
nye prosjekter i byen. Det trengs et løft for kunsten. Og det må bli politisk
forankret, og følges opp med utviklingsmidler til arenaer, støtte til etablerte
kunstnere, frie midler til produksjon av utstillinger og prosjekter.
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Svein Flygari Johansen,
You are approximately.

Håkon Anton Fagerås, Thea, skulptur i hvit Carraramarmor.
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum/Kim G. Skytte

Kunstnerduoen Nogr,
Sienos Granitsa, vises i utstillingen
Det som vokser og det som stenger.

UTSTILLINGer
Digital Balke/Divine North
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum.
05.10.–29.12.2016: De samiske samlinger
i Karasjok, Samisk Kunstmagasin.
Myk marmor – Håkon Anton Fagerås
22.10.2016–29.01.2017: Nordnorsk Kunstmuseum
Responser – Ingrid Cimmerbeck
og Ingunn Milly Hansen
19.11.–31.12.2016: Bodø Kunstforening
FIG – Juleutstilling
Salgsutstilling.
27.11.–23.12.2016: Bodø Kunstforening
Marie Cidosa
Kunsthåndverk fra Øst-Afrika.
26.11.–31.12.2016: Galleri 2
Det som vokser og det som stenger
Nordisk-russisk gruppeutstilling.
18.11.2016–15.01.2017: Nordnorsk Kunstnersenter
Tradisjonell juleutstilling
Lars Gylver, Geir Sletten, Dagfinn Bakke,
Mette Paalgard og Heidi Kristiansen,
Gundy Aspaas og Tina Anckarman.
27.11.–23.12.2016: Rana Kunstforening

Den 71. Nordnorske Kunstutstilling
14.01.–12.02.2017: Bodø Kunstforening
Your Penumbra – Marianne Bjørnmyr
07.01.–26.02.2017: Bodø Kunstforening
View From Up Here
14.01.–28.02.2017: Nordnorsk Kunstmuseum
Festivalutstillingen 2017 – Saodat Ismailova
Tromsø Internasjonale Filmfestival.
20.01.–28.02.2017: Tromsø Kunstforening
Svein Flygari Johansen
Alta Kunstforening sin 50-års jubileumsutstilling.
27.01.–18.02.2017: Alta Kunstforening
The posthuman condition – Illios festivalutstilling
Liza Morozova, Robert Julian B. Hvistendahl
og Eirik Abri. Kurator Ingeborg Annie S. Lindahl.
02.–25.02.2017: Galleri NordNorge
Vinterlysutstillingen – Bjørn Ransve
11.02.–11.03.2017: Rana Kunstforening
Barents Spektakel 2017 –
The Industrial Boomerang
08.–12.02.2017: Kirkenes

I Craft, I Travel Light
Vandreutstilling fra Norske Kunsthåndverkere (NK), NK Nord-Norge
og Nordnorsk Kunstmuseum.
17.02.–19.03.2017:
Murmansk Regionale Kunstmuseum
29.04.–24.09.2017: Nordnorsk Kunstmuseum
Skulptur – Ingunn Utsi
05.02.–26.03.2017: Adde ZetterQuist Kunstgalleri
Mitt Landskap
Vandreutstilling i regi av Se Kunst i Nord-Norge.
27.01.–19.03.2017: Nordnorsk Kunstnersenter
29.04.–11.06.2017: Sortland Kunstforening
TEXTURE – H.M. Dronning Sonja
og Magne Furuholmen
10.03.–15.04.2017: Bodø Kunstforening
Textil – Eevahenna Aalto
02.04.–28.05.2017: Adde ZetterQuist Kunstgalleri
20 Coastal Stations
Internasjonal gruppeutstilling.
06.05.–26.06.2017: Bodø Kunstforening
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BODØ BIENNALE KUNSTFESTIVAL 2016
08.–11. SEPTEMBER 2016
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstMagasin
Amalie Marie Selvik ◆ Ernst Furuhatt

Åpningen av kunstutstillingen Mitt Landskap med kunstverk
av Gunnar Tollefsen og unge samtidskunstnere. Her står
Tollefsen selv i samtale med kunstpedagog Kristin Risan
fra Nordnorsk Kunstnersenter.

Rundt 300 mennesker, bodøværinger og tilreisende,
deltok på kunstvandringen, som gikk igjennom Glassgangen
og bød på dansekunst og lokalt veskedesign fra Eben.
FOTO: ERNST FURUHATT

Utstillingen Mitt Landskap i Bodø Kunstforening.
FOTO: MARIANNE BJØRNMYR

Gunnar Tollefsens skulpturer i Bodø Domkirke.

Linn Halvorsrød sitt verk Portal utenfor Bodø domkirke. Detalj.
FOTO: AMALIE MARIE SELVIK

HC Gilje, Speiling, lysinstallasjon i Bodø Kunstforening.

Et kraftløft for kunst og dans
Bodø Biennale er en ny kunstfestival med ambisjoner. Å løfte miljøet
for det visuelle kunstfeltet og dansekunsten i Bodø. Biennalens mål er
å bidra til å styrke fylkeshovedstaden som et attraktivt knutepunkt for
fagmiljø innen kunstens mangfold. Hvilken mottakelse fikk den ferske
festivalen fra bodøværingene?
Den aller første utgaven av Bodø Biennale strak seg over tre dager i
september. Kunstutstillinger, danseforestillinger, workshops, kunstnermøter
og kritiske samtaler var noe av det programmet bød på. Se Kunst i NordNorge og BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst) utarbeidet egne deler av
programmet, og samarbeidet om noen tverrfaglige møtepunkt. Det at et
tverrfaglig kunstmiljø møttes og trakk veksler på hverandres kompetanse
bidro til svært attraktive sjangeroverskridende produksjoner.
Tre hundre møtte til kunstvandring
Bodø Biennale startet med åpningen av Se Kunst i Nord-Norge sin
40-årsjubileumsutstilling Mitt Landskap. I tillegg til Galleriet i Stormen
bibliotek var utstillingen fordelt på Bodø Kunstforening og Bodø
domkirke. Åpningen tok form som en kunstvandring, fra Stormen via
Bodø Kunstforening med endepunkt ved vannspeilet utenfor domkirken
og fremføringen av Ved siden av før, rett over etter. Dette var et tverrfaglig
bestillingsverk bestående av dans og lydkunst laget av dansekunster
Tanja Andreeva og billedkunstner Linn Halvorsrød.
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Andreeva er danser, koreograf og pedagog med utgangspunkt i
improvisasjon. Halvorsrød er en av kunstnerne i utstillingen Mitt Landskap,
og er opptatt av de mulighetene som ligger i å komponere lyd som får
en til å være på flere steder samtidig. Andreeva danset derfor til musikk
bestående av flere feltopptak fra blant annet Japan, Amazonas, Kambodsja
og Andenes. Kunstnerne benyttet vannspeilet og dets omgivelser som
utgangspunkt og som scenerom. Sammen skapte de to et landskap og en
opplevelse som åpenbarte seg lag for lag gjennom Andreeva sin fysiske
utforskning av å være på et sted som ikke eksisterer, hverken i tid eller rom.
Den offisielle åpningen ble utført av fylkesråd for kultur i Nordland
Ingelin Noresjø, som blant annet meddelte at hun og Nordland fylkes
kommune er opptatt av hvordan de kan delta som en aktiv part i debatten
om å utvikle Bodø som kunstscene. At å ha en levende kulturdebatt er
vesentlig for at Nordland skal utvikle seg som kulturfylke. Hun innrømmet
at noen ganger kan særlig kulturdebatten, drukne i blant debatter om
oljepriser, fiskeri, arbeidsplasser og næringsutvikling. Men at fylket ikke tar
kulturen for gitt, men forstår at den må løftes fram og kjempes for,
den som alt annet.
Åpningsarrangementet til Bodø Biennale var en sammensmelting
av visuell kunst og dansekunst som høstet mange gode tilbakemeldinger
fra publikum og deltakerne.

Galleri NOK bød også på kunstutstilling
under Bodø Biennalen 2016.

Åpen workshop om lyd og bevegelse med
Laura M. Rueslåtten og Marianne Kjærsund.
FOTO: ERIKA HEBBERT

Edvine Larssen,
Sekvens #11, skulptur i tre
i Bodø Kunstforening.

Underveis i kunstvandringen møtte man
dansere fra Pias Ballettstudio og
Bodø videregående skoles danselinje.
FOTO: ERNST FURUHATT

Bodø som arena for dansekunst
Det ble vist til sammen syv dansekunstproduksjoner under biennale
programmet 2016, ved tradisjonelle og utradisjonelle scenerom. Et av
høydepunktene var Carte Blanche sin forestilling We Are Here Together med
Gjallarhorn og The Who of Things på hovedscenen i Stormen. Carte Blanche
er Norges nasjonale kompani for samtidsdans ledet av Hooman Sharifi.
Forestillingen var festivalens største og mest utfordrende for et publikum
med liten erfaring med å se dansekunst. Men, nærmere tre hundre
publikummere hadde sikret seg billett og over halvparten ble igjen
etterpå for å høre på koreografene fortelle om danseforestillingen.
Kunstnersamtalene var et prioritert og viktig grep under biennalen.
Et formidlingsgrep som inviterte publikum til et nærmere møte med
kunstnerne og utøverne som snakker om sine arbeidsprosesser, metoder
og tematikk. Samtalene viste seg å skape en bredere forståelse for publikum
og gi flere lag til det som for mange oppleves som en fremmed og ukjent
uttrykksform. Både forestillingene Me Too og Søstre 11 år etter som ble vist
ved Stormens lille sal inviterte publikummere til en kunstnersamtale rett
etter forestillingens slutt ledet av Toini Kristensen.

tilskuere til å måtte forholde seg til at rommet transformeres rundt
dem. De som møtte opp fikk utdelt høretelefoner med et lydbilde som
etterhvert synliggjorde de medvirkende som tilsynelatende var helt vanlige
mennesker på handletur. 700 besøkende var innom butikken i løpet av de
to visningsdagene under biennalen, og fikk delta i en uvanlig stedsbasert
forestilling i en helt vanlig butikk.
Annen hvert år
Bodø Biennale Kunstfestival er et tverrfaglig samarbeid mellom
Bodø kommune, Se Kunst i Nord-Norge og BAREDANS (Bodø Arena for
Dansekunst) med mål å fremme visuell kunst og dansekunst i anledning
Bodø by sitt 200-årsjubileum. Da festivalen avsluttet satt arrangørene igjen
med en bekreftelse på at bodøværingene, tilreisende publikummere og
deltakere var svært godt fornøyd med sine opplevelser. Mange i Bodø viste
stor interesse og nysgjerrighet for å oppleve mer av kunst og dansekunst i
Bodø. Kunstfestivalen er i så måte et felles kraftløft for å skape en relevant
festival annen hvert år i Bodø – for landsdelen spesielt, men også for et
bredere anlagt kunstfaglig miljø nasjonalt og internasjonalt. Neste Bodø
Biennale kommer i 2018.

… Eurospar
På matbutikken Eurospar kunne man oppleve Borrowed Landscape med
Fieldworks og lokale utøvere. Heine Avdal og Yukiko Shinozaki er to
kunstnere som er eksperter på å lede sitt publikum og intetanende
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FAGSEMINARET OG KUNSTDEBATTEN UNDER BODØ BIENNALE KUNSTFESTIVAL 2016
✎ Amalie Marie Selvik ▶ SeKunstMagasin
Amalie Marie Selvik ◆ Arild Moe

Dag Solhjell og Gunnar Danbolt i samtale med
Anki Gerhardsen i Litteratursalen i Stormen Bibliotek.

Debattpanelet. (fra venstre) Eva Skotnes Vikjord,
Bjørg Helene Jenssen, Tore Stemland, Svein Pedersen,
Dag Solhjell og Anki Gerhardsen.

FOTO: Arild Moe

Bodø som ny kunstby
Kunstfestivalen Bodø Biennale var ikke bare en suksessfull publikums
fest. Festivalens faglige seminardel bød på het debatt rundt Bodøs
mangelfulle kunstmiljø. Hva må til for å løfte byens fagkompetanse
på lokale kunstproduksjoner? Hvordan kan det visuelle kunstfeltet
og dansekunstmiljøet i fylkeshovedstaden Bodø styrkes?
Fredagen arrangerte Se Kunst i Nord-Norge seminaret «Dette er kunst»
med foredragsholderne Gunnar Danbolt og Dag Solhjell. Rundt ett
hundre personer møtte opp for å høre Norges to største nestorer
innen kunsthistorie, kunstteori og kunstformidling.
Kunsthistoriker Gunnar Danbolt holdt foredraget «Senmodernisme
i dialog med samtidskunst – Et perspektiv», som løftet frem noen
betraktninger rundt Gunnar Tollefsens kunstnerskap. At utstillingen
Mitt Landskap setter Tollefsens kunst i sammenheng med en yngre
generasjon norske samtidskunstnere er et spennende utstillingsgrep
som stadig flere kunstmuseer gjør. Fordi ny kunst gir nye perspektiver
til eldre kunst, forklarte Danbolt.
Omvisning eller ikke omvisning?
Kunstsosiolog Dag Solhjell fortsatte seminaret med foredraget «Hvordan
forstår vi kunst – Er omvisninger en hjelp eller en ulempe for publikum?».
Foredraget reiste spørsmål om omvisninger på kunstutstillinger svekker
utviklingen av publikums evne til å bruke utstillingene på egne premisser?
Dag Solhjell mener at for eksempel Mitt Landskap – som handler om
et geografisk naturlandskap en kunstner har forholdt seg – er noe et
publikum lett forstår. Dette behøver ikke en omviser å påpeke, synes
Solhjell. Den primære formidleren av utstillingen er kunstverkene selv.
Er en kunstutstilling kuratert på en god måte trenger den ikke «vei
ledninger», mener Solhjell. Dette vekket motargumenter fra Gunnar
Danbolt, som ikke har tro på at en utstilling alltid er selvforklarende for
et publikum. Etter hans mening kan en kunstformidler gi besøkende en
hjelpende hånd for å åpne opp ett kunstverk. Danbolt har derfor stor tro
på omvisninger i kunstutstillinger, fordi det bidrar til at publikum ikke tror
at det er noe feil på egen kunnskap. Noe som er viktig i det å bygge en
fortrolighet med den visuelle kunsten. Danbolts argumenter skapte nok
størst gjenklang i salen, som uten tvil bestod av flere kunstformidlere.
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Hva skal til for å løfte kunstfeltet i Bodø?
Dagen etter var det tid for Bodø Biennalens store paneldebatt. «Bodø er
som et famlende maleri når det gjelder nasjonal og regional status på
kunstscenen. Er det et problem? Hvem sitt ansvar er det? Hvorfor er det
slik?». Journalist og kritiker Anki Gerhardsen var moderator, og krevde
tydelige svar på sine spørsmål fra paneldeltakerne, som bestod av politikere
og representanter fra kunstfeltet.
Ifølge kunstsosiolog Dag Solhjell har Bodø i dag lav symbolsk makt
i kunstlivet. Blant annet fordi byens største kunstinstitusjon – Bodø
Kunstforening – er en utstillingsarrangør med svak evne til å gi kunstnerisk
anerkjennelse, og dermed innehar svært lite symbolsk makt i det norske
kunstlivet. Årsaken er ifølge Solhjell utstillingsvirksomhet. Det er to måter
å lage utstillinger på; den passive måten hvor man tar imot søknader fra
kunstnere. Den aktive måten der man er ute i kunstens terreng for å jakte og
invitere kunstnere. Bare sistnevnte metode har stor nok anerkjennende evne.
Solhjell mener at Bodø Kunstforening er av den passive typen. En
kunstforening som kun «tar i mot» utstillinger har ingen symbolsk makt.
Han synes at ledelsen har gitt fra seg den helt sentrale delen av den
kuratoriske makten til et kunstnerisk råd, som ut fra søknadene bestemmer
hvilke utstillinger foreningen skal ha. Problemet er at en anonym gruppe
står bak utstillingene og som ikke møter pressen, kunstneren, publikum
eller kritikerne, påpeker Solhjell. Slik får man ingen henvendelser om
samarbeid, eller forespørsler om å lage en viktig utstilling for noen. Hverken
fra LIAF, NNKS eller Samiske senter for samtidskunst. I følge Solhjell bør
Bodø Kunstforening derfor avvikle kunstnerisk råd, og satse alt på å ansette
en faglig kurator med full kunstnerisk selvstendighet, som ikke må arbeide
med administrative oppgaver, økonomi eller daglig drift.
Må starte med grunnmuren
Med disse anbefalingene fra Dag Solhjell rettet moderator Anki Gerhardsen
seg til styremedlem i Bodø Kunstforening, Tore Stemland, for en kommentar.
Stemland forklarer at styret må forholde seg til virkeligheten. Derfor er de
først og fremst opptatt av å ha en dyktig administrativ daglig leder som
skal få skikk på kunstforeningen. Å ansette en kurator kommer i neste rekke.
Kunstforeningen må starte med grunnmuren, før et hus kan bygges.
Det er viktig, så ikke alt raser etter noen få år. Stemland ber dermed
om tålmodighet.
Gerhardsen spør så Svein Pedersen, som er daglig leder ved Nordnorsk
Kunstnersenter i Svolvær og tidligere intendant ved Tromsø Kunstforening,

om hva kunstforeningen i Tromsø har gjort annerledes? Pedersen forklarer
at siden 1990-tallet har styret prinsipielt ansatt en fagperson som daglig
leder. En person som har ambisjoner og kuraterer egne utstillinger, og
som har hatt fokus på de store nasjonale og regionale diskusjonene.
Dette har vært viktig uansett hvilke midler man har hatt til rådighet.

NOTISER

Er Bodø en relevant kunstby?
Hva skal til for å løfte kunstfeltet i Bodø? Kunstner Trygve Luktvasslimo
mener det er en del ting som Bodø kan gjøre som by. Bedre ressurser
til kunsten, ha én sterk kunstinstitusjon, initiere synlige prosjekter og
kunstnerstipender. Han understreker at kunstnerne i regionen har behov
for en by å flokke seg rundt, og som regel er det nærmeste storby som
tiltrekker seg oppmerksomhet utenifra. I dag er ikke det Bodø, men
Tromsø med sitt kunstakademi og kunstliv, mener Luktvasslimo.
Hvorfor skal man satse på Bodø som en kunstby? Eva Skotnes Vikjord
i Se Kunst i Nord-Norge forklarer at til tross for å være den andre største
byen i Nord-Norge har Bodø et kulturliv med en lavmælt stemme i
landsdelen. Det grunnleggende problemet er at alle arenaene sliter.
Det må skje en politisk vilje til satsning og handling, for at noe kan endres.
Kunstmiljøet må i tillegg samarbeide for å øke byens faglige kompetanse,
kuratorkunnskap, og produsere utstillinger lokalt. Når noe nytt blir skapt
i Bodø blir stemmen hørt, understreker Skotnes Vikjord.
Svein Pedersen er enig. Fylket og kommunen må si hva de faktisk
ønsker seg. Å gi ressurser etter det. Hans råd er å bygge fra bunnen av
med de menneskene som vil gjøre noe og gi støtte deretter. Fra salen
meddeler Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, som er en av kunstnerne bak
Galleri NOK, at det er tøft å drive et galleri på dugnad uten støtte til drift.
Siden februar har Galleri NOK produsert seks utstillinger nesten uten
kommunal pengestøtte. Høyforsslett Bjørbæk er oppgitt over at nye
initiativer ikke får penger, fordi midlene går til de store arrangementene.
Til dette svarer varaordføreren Synne Bjørbæk at Bodø kommune
tar selvkritikk. Hun innrømmer at kommunen har gjort lite for å styrke
kunstfeltet i Bodø siden valget 2015. De har bestilt et strategidokument,
for å lage en samlet plan for hvordan kommunen skal gjøre vilkårene
for visuell kunst bedre i Bodø. Bjørbæk forklarer at de er opptatt av å
først bygge kunstmiljøet opp. Det er kunstnerne som får ting til å skje.
Ikke byråkratene i kommunen, mener hun. Kommunen må gjøre noe
med det som byen allerede har, og sette seg noen ambisiøse langsiktige
mål. Bjørg Helene Jenssen fra Nordland fylkeskommune forklarer at
de allerede bruker 100 millioner til kultur i fylket. Bodø er en storby
hvor endringer vil skje nå som det er nasjonalpolitikk å styrke byene og
regionale sentre. Den satsningen uten tvil vil påvirke kunstfeltet i byene
og regionssentrene.

Nordnorsk kunstnersenter lanserte tidligere i år et helt nytt mentor
program for nyutdannede kunstnere. Programmet knytter sammen
en nyutdannet kunstner med en mer etablert kunstner som skal fungere
som en mentor gjennom et helt år. Programmet tar imot søknader fra
alle nyutdannede kunstnere i hele Norge. I forbindelse med utlysningen
var det mange unge kunstnere som søkte om en plass i programmet.
I den første runden følgende fire kunstnere tatt opp i programmet:
Calder Harben (Tromsø), Maiken Stene (Sokndal), Ayatgali Tuleubek
(Oslo), Anna Ihle (Stavanger). Kunstnerne som skal være mentorer vil
bli som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer.
For de fire første er følgende kunstnere valgt som mentorer:
Eva Bakkeslett (Steigen) for Cal Harben, Ane Hjort Guttu (Oslo) for
Anna Ihle, Toril Johannessen (Tromsø) for Ayatgali Tuleubek og Marte Aas
(Oslo) for Maiken Stene.
NNKS sitt mentorprogram for nyutdannede kunstnere vil foregå
gjennom tre år fra 2016 til 2019, og neste utlysning i programmet vil
komme innen mars 2017. Juryen for programmet i 2016 har vært
Helga Marie Nordby, Tanya Busse, Ruben Steinum og Svein Ingvoll
Pedersen. Ordningen er støtter av: Talent Norge og Sparebank 1
Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

Helt umulig å gjøre danseprosjekter i Bodø
Produsent Maiken Garder fra Dansearena nord i Hammerfest forteller
at dansekunstfeltet har akkurat de samme problemene som det visuelle
kunstfeltet. Det er faktisk lettere å sette opp forestillinger andre steder
i Nordland, enn i Bodø. I fagmiljøet vil ingen dansekunstnere flytte
til Bodø, fordi byen ikke har et miljø. Istedenfor bor de i Oslo og har
sin base der. Fylket og kommunen har veldig liten kunnskap om hva
som er premissene for å bygge og styrke det kunstneriske miljøet i
Bodø. Det som må til er øvelseslokaler, prosjektrom, arbeidslokaler
og produksjonsmidler, samt ordninger for nyutdannede, understreker
Maiken Garder.
I en fullsatt sal av engasjerte kulturarbeidere, kunstnere og andre
personer fra regionens profesjonelle og frivillige kunst- og dansemiljø ble
det klinkende klart at nå må noe skje i Bodø! Nordland fylkeskommune
og Bodø kommune må ta grep. Og det ble behørig notert av politikerne
i panelet.

Disse deltar i
mentorprogrammet 2016–2017

Flytende vanninstallasjon
Harstad har fått en 50 meter høy lysfontene i havnebassenget.
Kunstner Geir Samuelsen står bak fontenen som i mørketiden skal
lyse med nordlysfargede spotter og når det er midnattssol vil fontenen
danse i sollyset. Offisiell åpningen av kunstverket var 12. november 2016.
Samuelsen er bosatt i Harstad, og står bak hele prosjektet som har kostet
1,4 millioner kroner som store deler av næringslivet i Harstad har hjulpet
til med finansieringen, i tillegg til at prosjektet har fått 100 000 kroner
i støtte fra KORO – Kunst i offentlige rom.
Kunstverket som har fått tittelen Selsbanes seil er utstyrt med vær
målesystemer som sørger for at den høye vannstrålen slåes av ved dårlig
vær, eller feil vindretning. Fontenen har blitt svært godt mottatt blant
Harstads befolkning og rundt 300 personer møtte opp på åpningskvelden.

SALT til Oslo i 2017
Kunstprosjektet SALT som tidligere sto på Sandhornøya i Gildeskål skal
nå reises opp på Festningsallmenningen langs Bjørvika i Oslo. Her skal
SALT stå frem til 31. oktober 2018.
Tidligere i år, i juni, ble en av de store fiskehjellene som er 40 meter
lang, 12 meter høy og 12 meter bred oppført på Festningskaien i anledning
de internasjonale Hansadagene i Bergen som scene for konserter. I disse
dager reises SALT i Oslo med Operaen, Akershus Festning og Bjørvika
som bakteppe. SALT er et nomadisk kultur, kunst- og miljøprosjekt.
I Oslo skal SALT rette blikket mot de klima- og miljømessige utfordringer
som rammer oss alle, og være et sted der disse spørsmålene undersøkes.
Pyramiden, Naustet, Langhuset, Àrdna og et amfi vil huse en rekke
prosjekter, debatter, «saunasamtaler», musikk- og kunstproduksjoner.
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SENMODERNISME I DIALOG MED SAMTIDSKUNST – ET PERSPEKTIV
✎ Gunnar Danbolt ▶ professor i europeisk kunsthistorie
Espen Tollefsen ◆ Oslo rådhus

▶

Universitetet i Bergen

Gunnar Tollefsen, I granskogen.

Gunnar Danbolt.
FOTO: PRESSEBILDE/THUNE

Gunnar Tollefsen, Steiner og sjø.

Gunnar Tollefsens
kunstneriske univers
Gunnar Tollefsen er født på Nøss i Andøya i 1933, en liten bygd og
fiskevær på vestsiden av øyen – med storhavet som nærmeste nabo.
Her var man først og fremst opptatt av å overleve som fiskere og
bønder, men forholdene var langt fra enkle. I slike samfunn har man
sjelden det overskudd som skal til for å skape kunst. Ja, man kjente
knapt nok ordet. Det tilhørte en helt annen verden.
Det var derfor lite som kunne tyde på at Gunnar Tollefsen skulle bli en
betydelig norsk maler. Likevel var veien forbausende kort fra fiskeværet
til Statens Kunstakademi. Der ble han opptatt allerede som 26-åring etter
folkehøyskole og en tid som malerlærling i Oslo. På akademiet fikk han to
dyktige professorer – Reidar Aulie og Aage Storstein. Det var hos dem –
særlig den siste – han lærte å komponere bilder.
Storstein hadde vært elev av André Lhôte (1885–1962) i Paris, og det
hadde satt sitt preg på ham. Lhôte var på den ene siden modernist, fordi
han fremhevet at bildet først og fremst er en todimensjonal flate, og at
kunstmidlene (teknikk, farge, form og komposisjon) må legges over og bryte
ned motivet. Men han var også klassisist fordi han så sterkt gikk inn for at
maleriet måtte ha feste i en geometrisk struktur som hadde røtter tilbake
til antikken. Storsteins undervisning ga Tollefsen en fast grunn å stå på,
selv om han hurtig beveget seg bort fra Storsteins malemåte.
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Gunnar Tollefsen finner seg selv
Hadde Gunnar Tollefsen slått seg ned i Oslo, ville han nok blitt adskillig
bedre kjent enn han nå er. Men han ønsket ikke det – han ville hjem til
Vesterålen. Det kan ha vært mange grunner til det, kanskje først og fremst
den storslåtte naturen og den ensomhet som gjorde at han kunne fordøye
alt det han hadde lært på akademiet. For han reiste jo ikke alene tilbake –
han hadde med seg i bagasjen en betydelig kunsthistorisk innsikt. I løpet av
de første årene fant han tålmodig frem til de kunstnerne som i særlig grad
fant resonans hos ham selv – som bildene til kubisten Georges Braque og
den abstrakte koloristen Maurice Estève. De norske malere som Lars Tiller,
Roar Wold og Johs. Rian gjorde også inntrykk på ham.
Hva betyr egentlig det? Jo, at når visse kunstverk finner en sterk
resonans hos en maler, griper de inn i hans indre på en måte som gjør at
han blir oppmerksom på aspekter ved seg selv som han tidligere ikke visste
om. Det er med andre ord en måte å finne frem til seg selv på – som maler.
Samtidig pekte disse kunstnere på andre formspråk og malemåter som
hverken Reidar Aulie, eller Aage Storstein hadde henvist til, eller selv var
opptatt av. Dermed ble Tollefsens muligheter som maler mye større.
En annen grunn til at Tollefsens hjemreisen er viktig, var nemlig at
han nok – som Nikolai Astrup før ham – opplevde at han trengte sin
barndoms storslagne natur rundt seg. Det var også en ting han hadde
lært i Oslo – at den Pariserskolen som malere som Jakob Weidemann,
Inger Sitter og Knut Rumohr var en del av, hadde naturen som sin fremste

Maurice Estève, Cali, 1963, litografi.

Maurice Estève, Composition, 1959,
kull og blyant på papir.

Åge Storstein, Menneskerettighetene, detalj av freskene i vestre galleri i Oslo rådhus.
Foto: Oslo rådhus

inspirasjonskilde. Men istedenfor å konkurrere med naturen ved å male den
direkte, forsøkte de ved hjelp av farger og former å få frem den opplevelsen
den ga dem – på samme måte som en komponist gjør – bare at tonene var
erstattet av farger og former. Likevel var det ofte slik at både Weidemann,
Sitter og Rumohr lot den tykke maleriske skodden lette av og til slik at man
kunne se fragmenter av en skogbunn, et svaberg eller en fjellkjede som kan
sette oss som betraktere på sporet.
Dette ble den veien Gunnar Tollefsen siden har fulgt. Hans lerreter
er på den ene siden abstrakte – holdt på modernistisk vis i flaten, som
Rød speiling, Blå speiling og Steiner og sjø. Men samtidig aner vi gjennom
hans bruk av den blå og røde fargen og de ovale mørke formene akkurat
et stykke natur – steiner, sjø og speilinger. Det er tale om en type fruktbar
dobbelteksponering.
I maleriet, I granskogen, anvender Tollefsen overlapping slik at motivet
oppstår av lag på lag bak hverandre – noen av flatene er hvite og
virker som sterkt lys. Dette er et maleri som kan oppfattes som en lek
med romformer, uten å bryte flaten. Men tittelen får oss til å oppdage
grantrærne, og det gjør at spillet og spenningen mellom figurasjon og
abstraksjon blir intensivert her. I Uten tittel benytter han former som faktisk
bryter flaten, som øverst til venstre, hvor vi aner en form som ligner på en
halvt åpen bok. Dermed oppstår det en ny spenning mellom flate og rom.
Og slik kunne vi fortsette.

Men hvorfor kalles dette for seinmodernisme?
Seinmodernisme er en betegnelse som nå blir benyttet om bilder som fører
noen av modernismens kjennetegn videre – som vekt på maleriet som et
objekt, en gjenstand, med visse sanselige eller estetiske egenskaper som
gjør det til en egen virkelighet av farger og former, slik både Rød og Blå
speiling er eksempler på. Uten at det hindrer bildene fra også å henvise til
aspekter ved den ytre virkelighet som sjø og hav, flo og fjære og så videre.
Det som skiller dem fra modernistenes bilder fra 1950- og 60-tallet, er at
maleriene nå oppfattes på en litt annen måte enn før på grunn av den
prosessuelle kunsten – den idébaserte, tidsbaserte og handlingsbaserte
kunsten – som kom til Norge på slutten av 1900-tallet. Den var og er
mer opptatt av hva kunsten gjør og avstedkommer enn hva den er. Det
er når denne nye holdningen overføres til dagens malerier og skulpturer,
slik det har skjedd i de siste tjue, tretti årene, at modernismen blir til
seinmodernisme.
Gunnar Danbolt (født 1940) er professor i europeisk kunsthistorie ved
Universitetet i Bergen med spesialkompetanse innen kunstteori. Han har utgitt en
rekke publikasjoner om norsk og europeisk kunsthistorie og visuell kommunikasjon.
Danbolt er også kjent fra radioprogrammet «Kunstreisen» på NRK P2. Denne teksten
er en bearbeidet utgave av foredraget «Senmodernisme i dialog med samtidskunst
– et perspektiv» i Bodø Kunstforening den 03. november 2016 i forbindelsen med
utstillingen Mitt Landskap.
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ARCTIC MOVING IMAGE & FILM FESTIVAL
HARSTAD, 27.–30. OKTOBER 2016
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker og frilans kunstkritiker og skribent
Hilde Sørstrøm ◆ Madelen Eliasson ◆ Gunnar Holmstad

Film oppleves gjennom hørerør i det eksperimentelle
filmkonseptet «Blind Cinema».
Foto: Gunnar Holmstad

Med bind foran øynene lytter publikum til barnas hviskende
beskrivelser av hva som skjer i filmen.
Foto: Gunnar Holmstad

I Georgia Munniks kjøretur fikk publikum både oppleve nye
sider ved Harstad sentrum og utforske sitt forhold til språk.
Foto: Madelen Eliasson

Intim og
utfordrende filmfestival
Filmer med fokus på identitet, urfolk, feminisme og miljø var noe av det
publikum kunne oppleve da den aller første Arctic Movie Image & Film
Festival (AMIFF) gikk av stabelen. Festivalen var lagt til Harstad – et sted
som for mange regnes for periferi. Hva skal man med en filmfestival der?
Nord-Norge har jo allerede den veletablerte Tromsø Internasjonale Film
Festival som hvert år engasjerer et stort publikum. Har AMIFF det som
trengs for å overleve?
Med et program bestående av konvensjonell film, videokunst, doku
mentarer, paneldiskusjoner og workshops ble det en travel helg for lokale
og tilreisende filmentusiaster i Harstad. Bak festivalen står Helene Hokland
som de siste årene har gjort seg bemerket med konseptet KinOmatisk.
Konseptet som kombinerer film med faglig påfyll og matservering var
et av mange spennende møter med filmmediet man fikk på kulturhuset,
i byrommet og på Harstad Kino under den aller første AMIFF.
Utfordrer den «lett-tygde» filmopplevelsen
Til tross for at festivalen bød på flere filmer i det tradisjonelle filmformatet
hadde festivalprogrammet også et bemerkelsesverdig stort fokus på
hvordan kunsten åpner for nye møter med filmmediet. Særlig konseptet
«Blind Cinema» utviklet av den tyske kunstneren Britt Hatzius, ble tatt
imot med stor begeistring. Med bind foran øynene fikk publikum beskrevet
filmen av lokale barn i alderen 9–11 år, som med hvert sitt hørerør hvisket
historiens handling til «seerne».
Kunsthistoriker og kurator Hanne Hammer Stien var også invitert til
å bidra med et kuratert program med fokus på videokunst og bevegelige
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bilder. Hammer Stien mener videokunst er viktig blant annet fordi det
utfordrer den «lett-tygde» filmopplevelsen. Hennes program bestod av tre
filmer av den norske kunstneren Knut Åsdam, et utendørs bestillingsverk av
den sørafrikanske videokunstneren Georgia Munnik og en paneldebatt.
– Videokunsten holder et åpent blikk mot det andre og en annen måte
å tenke på, som jeg synes er viktig for kunsten i seg selv. Åsdam sine filmer
ser for eksempel ut som tradisjonell film. Men så blir du veldig forvirret fordi
det ikke har en klar narrativitet og fortelling, forklarer Hammer Stien.
Filmfestivalen ønsket å engasjere en nyutdannet kunstner som arbeider
i Arktis. Hammer Stien valgte derfor å invitere kunstneren Georgia Munnik,
som arbeider med videokunst og som i 2015 ble ferdig utdannet med
mastergrad fra kunstakademiet i Tromsø. Munnik har arbeidet det siste
halve året med å utvikle sitt kunstverk gjennom flere besøk i Harstad.
– Resultatet er grenseoverskridende rent mediamessig. Det er vanskelig
å si om verket er en performance, eller en installasjon, fordi her er jo
videoen bare ett av flere lag, sier Hammer Stien.
I Munniks stedsspesifikke kunstprosjekt Du mah heures pah maj
ble vi som publikum tatt med på en cirka 20 minutter lang busstur til
parkeringsplasser og industrialiserte områder. Skuespillere fra dramalinja
ved folkehøgskolen i Harstad, science fiction-inspirert lyssetting og
videokunst vist på små skjermer, bidro til en helt annen opplevelse enn man
får i kinosetet. Møtt av et oppdiktet og ugjennomtrengelig språk, laget av
kunstneren selv, fikk passasjerene oppleve hvordan språk kan gi, eller frata
makt. På kunstnerpresentasjonen i etterkant forklarte Munnik at hun er
inspirert av vestlig science fiction og hvordan forholdet mellom mennesker
og romvesener, eller «den andre,» skildres gjennom språkopplevelse. Hennes

Minibussen i Georgia Munniks
kunstprosjekt Du mah heures pah
maj er klar for avgang utenfor
sjarmerende Harstad Kino, tegnet
av arkitekt Jan Inge Hovig i 1955.
Foto: Madelen Eliasson

Rachel Andersen Goméz, Liquid Wonderland, 2016, stillbilde.
© Rachel Andersen Gomez

mål med Du mah heures pah maj var derfor å gjenskape opplevelsen av
møtet med «den andre» gjennom et språk man ikke forstår, og slik skape
en kroppslig opplevelse av språket – der du møter deg selv og ditt stadige
behov for å oversette.
Struktur et overordnet tema som binder Munnik sammen med
Knut Åsdam sine filmer mener Hammer Stien. Hun trekker frem hvordan
man også i Åsdam sine filmer Oblique (2008), Abyss (2010) og Egress (2013)
blir oppmerksom på hvordan språk kan være et slags hinder for å komme
nær hverandre. Og hvordan arkitektur er bestemmende for hvordan vi
beveger oss, hva vi ser og hvilke rom vi er sosiale i.
– Språk og arkitektur og teknologi er tre strukturer som vi er i relasjon
med. Disse virker tilbake på oss og vi virker tilbake på dem, utdyper hun.
Identitet
Filmfestivalens offisielle tema «minne og identitet» kom særlig godt fram
i dokumentarfilmprogrammet som var gitt den tematiske tittelen Liquid
Identities. Elle-Máijá Tailfeathers sin dokumentar Bihttos fra 2014 og
nordnorske Rachel Goméz sine to dokumentarfilmer Dreamland og Liquid
Wonderland, begge fra 2016, handler alle om forskjellige individer på reise.
Gjennom møte med steder og minner går de forskjellige menneskene

Knut Åsdam, Egress, 2013, detalj av stillbilde.
© Knut ÅsdaM

gjennom hver sin forskningsprosess. Filmene behandler ikke minnene som
fortid, men heller som en del av nåtiden – fordi de er tilstede i hver og en
her og nå – og påvirker personenes identitet.
Dette skapte et godt utgangspunkt for en interessant paneldebatt.
Statsviter og visuell sosialantropolog Brigt Dale, den kanadiske film- og
medieviteren Scott McKenzie og den nordnorske professoren Britt Kramvig,
som var produsent for to av filmene og hovedperson i Dreamland, diskuterte
her hvorvidt periferi, globalisering, mobilitet, stigma og forsoning påvirker
vår identitet.
Alt i alt var Arctic Moving Image & Film Festival 2016 en passe stor
festival som på ingen måte var preget av lettfordøyelige mainstream-film.
AMIFF 2016 beviste at møtet mellom filmmediet og kunsten kan åpne for
viktige diskusjoner om samfunnsaktuelle temaer. Videre viste Harstad
seg å være en passende by for å skape dialog mellom kulturarbeidere,
akademikere og det generelle publikum. Og selv om festivalen var lagt til
samme dato som Insomnia-festivalen i Tromsø, noe som førte til at en del
av kunstpublikummet uteble, så AMIFF ut til å tiltrekke seg Harstadværinger
i alle aldre. At Harstad er en liten by – kinoen har to saler – er både
begrensende og befriende. Jeg kunne kanskje ønsket meg flere gjentatte
visninger av filmene, men samtidig opplevdes det hele intimt og sosialt.
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«DET SOM VOKSER OG DET SOM STENGER»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER, 18. NOVEMBER 2016–15. JANUAR 2017
✎ Amalie Marie Selvik

▶

SeKunstMagasin

Knutte Wester, Et hemmelig sted, 2016, stillbilde.

Nogr, Sienos/Granitsa, 2014, stillbilde.

Sted og bevegelse
Utstillingen Det som vokser og det som stenger er årets siste utstilling
hos Nordnorsk Kunstnersenter. I dette nordisk-russiske samarbeids
prosjektet utforsker en gruppe kunstnerne grenser som psykologiske
og geografiske prosesser – forankret i tid, sted og bevegelse.
Utstillingen tar sin tittel fra en strofe i Karin Boyes dikt Ja visst gör det ont när
knoppar brister (1935), og omhandler grenser i mange former – geografiske
så vel som psykologiske. Kunstnerne som deltar har alle ulike uttrykk og
praksiser, men felles for dem alle er en fascinasjon for forholdet mellom
sted og bevegelse.
Utgangspunktet er en enkel fortelling om jord. Dernest om hva som
skjer når jord blir til habitater og territorier, og dermed går fra å være
geografiske områder til å bli arenaer for tilhørighet. Med dette skiftet følger
mange og komplekse fortellinger; om oppbrudd og tilknytning, om politiske
krav og emosjonelle behov. Men viktigst av alt er fortellingen om hvordan
et sted formes av livet som leves der, og hvordan livet i sin tur formes av
stedet. Fordi hverken grenser, eller mennesker er statiske enheter –
men skapes og omskapes av det som vokser og det som stenger.
Samarbeid gjennom Art Transit: North
Utstillingen presenterer kunstverk av syv kunstnere basert i Norge,
Sverige, Russland og Finland, og er en samproduksjon mellom flere
kunstinstitusjoner i Barentsregionen. I 2015 opprettet Nordnorsk
Kunstnersenter et nettverk under navnet Art Transit: North, sammen
med Pikene på Broen (Kirkenes), Havremagasinet (Sverige), Northern
Photographic Center (Finland) og Arkhangelsk International Cultural
Center (Russland).
– Litt av tanken bak nettverket er at vi ønsker å drive med reelle
samproduksjoner. Istedenfor at én kunstinstitusjon produserer og kuraterer
en utstilling for så å sende rundt, så skal alle institusjonene være involvert
i produksjonen, og få et eierskap til den, forteller Torill Østby Håland,
utstillingsleder ved Nordnorsk Kunstnersenter.
Håland forklarer at de fem institusjonene arbeider alle innenfor
samtidskunstfeltet i nær tilknytning til kunstnere og deres prosesser.

12 SeKunstMagasin

De driver alle artist-in-residence-programmer, og er lokalisert i det som
ofte omtales som periferien. De har derfor en felles interesse i å bevise
hvordan nyskapende kunstproduksjon kan komme ut av denne posisjonen.
I 2016 har samarbeidspartnerne besøkt hverandre for å bli bedre kjent med
de respektives arenaer og arbeidsmetoder i Oulu, Boden og Kirkenes.
Til utstillingen Det som vokser og det som stenger har alle institusjonene
deltatt i skissering av tematikk og samarbeidet om utvelgelsen av kunstnere
i dialog med hverandre.
Både Torill Østby Håland og Henrik Somdal ved NNKS har jobbet tett
på utstillingsprosjektet med utvelgelsen av kunstnere og å bearbeide
tematiseringen og tekstene til utstillingskatalogen.
De fleste av verkene i utstillingen er nyproduksjoner. Blant annet
ble Knutte Westers prosjekt Et hemmelig sted ferdigstilt i år. Hans kunst
prosjekt består av en sentral skulptur og flere autonome filmverk basert
på kunstnerens kontakt med papirløse asylsøkere som skjuler på et
uidentifisert sted i Sverige.
Anna Kukielka arbeider med leire og keramikk og har laget en helt ny
serie keramiske objekter under tittelen, Skjør eksistens (2016). Kunsterduoen
Nogr (Nick Degtyarev og Nadia Degtyareva) viser Sienos/Granitsa, en
videoinstallation fra 2014 som tar for seg et grenseområde mellom Litauen
og Russland bestående av et bemerkelsesverdig landskap av drivende
sanddyner, der turister er pålagt å holde seg til tømrede gangstier.
I sitt nye filmarbeid Tilstrøm (2016) tar Antti Tenetz for seg et anadromt
vandringsmønster til laks og ørret i et elvenettverk i Finlands yttergrense.
Fisken begynner livet i ferskvannselver, tilbringer sitt voksne liv i saltvann
i verdenshavene, og vender deretter tilbake til elvene for å gyte. Grensene
som følger nettverket av elvene Tana, Torne, Lotta, Ule og Neiden er til
ingen hindring for fiskens bevegelse.
I tillegg deltar kunstnerne Jet Pascua og Kristin Tårnes i utstillingen
med arbeider.
Til åpningen kommer alle partnerne i nettverket Art Transit: North
til Svolvær for å overvære utstillingsåpningen, og for å ha møter om sitt
videre samarbeid.

NOTISER

Ny daglig leder
ansatt i Bodø
Kunstforening
Bodø Kunstforening har ansatt
Cathrine Terese Persson som ny daglig leder
og intendant. Det var i sommer at Bodø Kunstforening igjen var nødt til
å utlyse stillingen på nytt, etter at Anne Kristin Myrseth valgte å si fra seg
stillingen etter en prøveperiode første halvår av 2016. Persson er 34 år,
og bosatt i Bodø, og kommer fra stillingen som produsent i Nordnorsk
Opera og Symfoniorkester. Hun har startet sitt arbeid i kunstforeningen
i september. Styreleder Elise Sønderland uttaler at Persson har en type
kompetanse som kunstforeningen sårt trenger for å nå sine mål og
visjoner, og er svært fornøyd med ansettelsen.

NYTT VISNINGSROM ÅPNET
NORDLAND KULTURSENTER, BODØ
✎

Linn Rebekka Åmo

Tekstile verk av Linn Rebekka Åmo i utstillingen Landskap.

Kunst i Spisestua
Galleri Bodøgaard
blir del av Nordlandsmuseet
Etter flere år med underskudd pågår det nå en prosess der Nordlands
museet skal overtar driften av Bodøgaard kunst og kultursenter.
Bodø kommune, Nordland fylket, Adelsteen Normann-stiftelsen og
næringslivet har utarbeidet nye visjoner for drift. Nordlandsmuseet
skal utvikle Bodøgaard til å bli et levende senteret som engasjerer
flere kulturinteresserte. De nye ambisjonene innebærer å flytte
Adelsteen Normann maleriene til Bodøgaard samt bedre visning av den
eksisterende kunsten og satsing på kunstformidling og den kulturelle
skolesekken. Senteret skal være åpent hver eneste dag, appellere til hele
byen, og ha flere nye tilbud. Det er fortsatt familien Bodøgaard som
skal eie byggene og kunstsamlingen som anslås til å ha en verdi på
20 millioner kroner. Saken skal politisk behandles i løpet av 2016.

Øker sin bevilgning til kunst
I Avisa Nordland den 26. november meddeler varaordfører Synne
Høyforsslett Bjørbæk at visuell kunst blir et satsingsfelt i kommende års
budsjett i Bodø kommune. 800 000 kroner i en engangsbevilgning skal
gå til utarbeidelse av en plan for hvordan gjøre vilkårene for visuell kunst
bedre i Bodø. I tillegg skal kommunen de tre neste årene bevilge 500 000
kroner i året for å lage ordentlige utstillinger i Stormen. Det skal ansettes
en kurator som planlegge og gjennomføre utstillingene.
Synne Høyforsslett Bjørbæk uttaler blant annet at jubileumsåret
har gitt kommunen ny innsikt i hvordan visuell kunst bør og ikke bør
presenteres, og det har bare blitt klarere at det trengs faglig kompetanse.
Fra før får visuell kunst en kommunal støtte på rett under en million
kroner i året, som går til Bodø Kunstforening.

Spisestua er et nytt visningsrom som ble åpnet fredag 29. april i
loftsleiligheten hos kunstneren Linn Rebekka Åmo på Nordland
Kultursenter i Bodø. På åpningen ble det servert suppe og vin til de
rundt 40 besøkende som fikk en varm og personlig kunstopplevelse.
Den første utstillingen hadde tittelen Landskap, og besto av
Linn Rebekka Åmos egne kunstverk av eksperimentelle kombinasjoner
av tekstile uttrykk. Åmo arbeider med tekstile variasjoner, hvor gamle
og nye stoffer settes sammen til friske vendinger; Tippoldemors ullteppe,
neonfarget oljehyre og menneskehår kombineres i arbeider der fjell,
hav og solgløtt får tre frem i en abstrakt flate. I Spisestua Visningsrom
fremstod utstillingen som en helhetlig installasjon der eldre klær og
landskapsmaleri henger blant Åmos arbeider og danner en kontekst
med blikk på historie og landsdelen. Spisestua kommer ikke til å ha et fast
planlagt utstillingsprogram, eller faste åpningstider. Utstillingene vil bli
annonsert fortløpende via Facebook.

Fagdag og årsmøte
31. mars–02. april 2017 i Tromsø
Se Kunst i Nord-Norges neste årsmøte og fagdag blir et interessant
og nyttig program som knyttes til arenautvikling. Fullstendig program
og påmelding kommer på nyåret. Sett av datoene allerede nå!

Galleri NOK legges ned
Det var et knippe kunstnere med Sigrid Høyforsslett Bjørbæk og
Gøran Moya i spissen som åpnet Galleri NOK i februar tidligere i år.
NOK fikk en varm mottakelse som et nytt visningsrom for samtidskunst
i Bodø sentrum. Siden åpningen har galleriet arrangert flere populære
utstillinger og hatt tusenvis av besøkende. Men som et lite kunstner
drevet visningssted for kunst drevet på dugnad, lite inntekter og nesten
ingen offentlig støtte til drift så ble det for tøft. I desember stenger
galleriet dørene for godt.
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DEN 71. NORDNORSKE KUNSTUTSTILLING 2017
Den 71. Nordnorske kunstutstilling
åpner 14. januar i Bodø kunstforening.

Bodø Kunstforening
14. januar - 12. februar

Deretter reiser den videre på turné
i hele Nord-Norge.
Velkommen innom din lokale
kunstforening for Nordnorsken 2017.

Visningssteder og turnéplan www.bodokunst.no
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Åpningstider:
Onsdag - søndag
kl. 12.00 – 16.00

SVEIN FLYGARI JOHANSEN
ALTA KUNSTFORENING,
27. JANUAR–18. FEBRUAR 2017

«VIEW FROM UP HERE»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM,
14. JANUAR–28. FEBRUAR 2017

✎ Ragnhildur Asvaldsdottir

✎ Charis Gullickson
Derek Cote

▶

leder

▶

Alta Kunstforening

▶

konservator og kurator

▶

Nordnorsk Kunstmuseum

Svein Flygari Johansen, Waterworks, 2015, installasjon.
Foto: Svein Flygari Johansen

Derek Cote, Legends are Made Here, 2016, stillbilde.
Produsert av The Anchorage Museum. @ Derek Cote

Alta Kunstforening
fyller 50 år

Ikke et uberørt land

Alta Kunstforening ble etablert i 1967 og i 2017 feirer vi vårt
50-årsjubileum. Kunstforeningen har lagt opp til et innholdsrikt
jubileumsprogram til neste år med seminarer, kunstnersamtaler
og et utstillingsprogram med fokus på kunstnere som har
tilhørighet til Alta.
Første utstillingsprosjekt i 2017 er en jubileumsutstilling i samarbeid
med kunstneren Svein Flygari Johansen. Johansen arbeider med kunst
i ulike medier som installasjoner, film og skulpturer, og han har en sterk
tilknytning til Alta og Finnmark. Dette blir første gangen kunstneren
stiller ut i Alta Kunstforening. I denne anledningen har kunstforeningen
inngått i et samarbeide med Alta Museum om større utstillingslokaler
som gir oss muligheter til å stille ut et bredt utvalg av kunstnerens
installasjoner, blant annet to av hans nyeste arbeider Waterworks
(2015) og You are proximately (2013).
Kunstforeningen vil fortløpende legge ut oppdatert info
om programmet på Facebook og hjemmesiden.
facebook.com/altakunstforening
alta-kunstforening.squarespace.com

Sett utenfra er Arktis et mytisk sted. Mange anser det som vilt, fjernt,
uberørt, og umulig – et sted få vil velge å bo frivillig. Samtidig har
Nord lenge vært et land av drømmer, både realiserte og urealiserte,
som har tiltrukket seg eventyrere, forskere og kunstnere.
Men til tross for sin mytologi er Arktis ikke et uberørt land. Det er et land
hvor mennesker bor, lever og påvirker miljøet rundt seg. Fra innsiden er
Arktis et land av tilpasning, komplekse landskap og allsidig befolkning,
som nå møter nye utfordringer av globale dimensjoner.
I 2017 vil Anchorage Museum og Nordnorsk Kunstmuseum presentere
et filmprogram som undersøker steder og mennesker i det sirkumpolare
liv. I View View From Up Here viser Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø en
serie nye kunst- og eksperimentellfilmer og dokumentarfilmer fra Alaska,
Nord-Norge, Finland, Russland og Grønland. Filmene søker å fortelle
fra den avmystifiserte innsiden, og understreke at «Nord» er relativt til
posisjon og perspektiv.
Fra 15. til 27. januar blir det daglige introduksjoner til filmprogrammet kl. 16:00. Det arrangeres også en presentasjon
og visning av en kortfilm av Emilija Škarnulytė, samt en
kunstnersamtale mellom regissør Marek Ranis (Like Shishmaref)
og filmkurator ved Anchorage Museum, Michael Walsh
den 15. januar kl. 14:00.
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KUNSTKRITIKK
«MYK MARMOR: HÅKON ANTON FAGERÅS»
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 22. OKTOBER 2016–29. JANUAR 2017
✎ Hilde Sørstrøm ▶ kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Nordnorsk Kunstmuseum ▶ Kim G. Skytte

Myker opp
det klassiske formspråket
Håkon Anton Fagerås sine uttrykksfulle marmorskulpturer
i hverdagslige positurer er uten tvil visuelt appellerende, og utstillingen
Myk Marmor bør være lett tilgjengelig for enhver. Er man imidlertid villig
til å trenge bare litt dypere ned i materien åpenbarer det seg også flere
komplekse sider ved skulpturene. For i sitt figurative formspråk nærmer
kunstneren seg kunsthistorien og menneskelivet på en helt egen måte.
Blant de elleve skulpturene i utstillingen er to av marmorskulpturene
plassert i andre etasje blant kunstverk fra museets faste samling. La oss
starte her – ved skulpturen Lillemann sover, som forestiller en naken mann
liggende i fosterstilling midt på gulvet og med hodet hvilende på en pute.
Størrelsesforholdet mellom den lille, men likevel voksne, mannen og puta
får det hele til å se litt komisk ut.
Omgitt av Adelsteen Normanns landskapsmalerier plasseres imidlertid
den hvite marmorskulpturen inn i en kunsthistorisk kontekst. Fagerås, som
selv valgte plasseringen, setter her skulpturen i sammenheng med eldre
kunstverk hvor tradisjonelle elementer som rom, lys og farge er viktige
redskaper og virkemidler for å komponere en virkelighetstro gjengivelse
av naturen. Fagerås benytter også selv et klassisk formspråk hvor blant
annet arbeidet med lys og skyggevirkning skaper en illusjon av hud og
stofflighet i den harde marmoren. I Lillemann sover bryter han allikevel
med den tradisjonelle konteksten blant annet ved å plassere skulpturen
helt nede på gulvet. Og denne insisteringen på å benytte seg av, og
samtidig bryte med, tradisjonen er noe som går igjen i hele utstillingen.
De hvite marmorskulpturene til Fagerås fremstiller nemlig ikke atletiske
krigere, historisk helter, mytologiske helgener eller gudinner med symbolsk
ladede attributter – noe den vestlige kunsthistorien har mange eksempler
på. Fagerås sine skulpturer har moderne hårfrisyrer og er ikledd moderne
klær, som joggebukser og hverdagslige truser. De er fremstilt med et
personlig og alminnelig kroppsspråk som i stor grad skiller seg fra den
stolte og til tider selvgode holdningen som preger antikke og nyklassisistiske
skulpturer. I stedet er det en viss sårhet over skulpturene. En venn av meg
sa det så enkelt om Lillemann sover; man får bare lyst til å legge et teppe
over ham.
Hverdagslig kontrapost
Fagerås er en av få kunstnere i Norge som arbeider med skulptur i et
tradisjonelt klassisk-figurativt formspråk. Tradisjonen viser seg først og
fremst i materialvalget italiensk hvit marmor fra Carrara, men tildels også
i skulpturenes positurer. I marmorskulpturen Thea, møter vi for eksempel
en naken stående kvinne som med uttrykksfulle hender løftet foran seg,
stirrer tankefullt ut i luften. Måten hun synes å se forbi betrakteren på,
uten å møte blikket, er et typisk trekk fra nyklassisistisk skulptur og
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et trekk som også går igjen i skulpturene til Fagerås. Også i skulpturen
Equilibrio hvor vi møter en voksen mann med begge armene strukket ut,
som om han balanserer på en line, er tradisjonen tydelig tilstede i den
figurative gjengivelsen. Fokuset på menneskekroppens fysiske struktur
som skulpturen viser til har sine røtter i klassisk tradisjon.
Enda tydeligere er dette imidlertid i det som kanskje er utstillingens
viktigste skulptur; La ragazza magra. En skulptur av en stående ung kvinne
med moderne hårfrisyre og hverdagslige truse som spontant og nonchalant
klør seg på ryggen. Den kontrapostlignende stillingen til den unge kvinnen
er en klar referanse til antikken og skulpturen er dermed utstillingens beste
eksempel på hvordan Fagerås i det ene øyeblikket befinner seg i samtiden
og i det neste sender oss århundrer tilbake.
Hugger ut stemninger
Utstillingen består av skulpturer i både støpejern og marmor som alle er
modellert først i leire for så å bli hugget ut i sitt endelige materiale. Dette
er en tidkrevende prosess som krever stor tålmodighet og tilbyr lite rom for
å angre seg. Med dagens muligheter for 3D-printing kan man spørre seg
hvorfor kunstneren ikke bare kaster seg på denne trenden eller i det minste
– som de fleste andre billedhuggere – ansetter noen andre til å ta seg av
selve uthuggingen.
Men Fagerås gjør alt selv og resultatet får vi som betraktere gjennom
en opplevelse av svært uttrykksfulle skulpturer som oser av personlighet
og karakter. Marmorskulpturen Maren fremstiller for eksempel en ung pike
i joggebukse og med armene litt trassig i kors. Modellen er kunstnerens
datter som da hun var 11 år gammel var svært lite interessert i å stå modell.
Hun gjorde det til slutt likevel - i bytte mot en albinohamster hun ønsket
seg. Og det er nettopp dette møtet med en bestemt 11-åring på vei inn
i tenårene, som Fagerås selv har sett, og som han så fint har hugget ut
i denne skulpturen.
Også i marmorskulpturen So stilt og mjukt å sova er det en egen
stemning som kommer til uttrykk gjennom skulpturens kroppsholdning
og formspråk. Vi møter en eldre mann som nærmest som et barn drar
puta etter seg mens han bærer massen fra sin egen kropp over gulvet.
Fagerås har også laget en versjon av skulpturen i støpejern, og sammen
understreker dem materialets evne til å iverksette forskjellige stemninger.
Selv om begge uttrykker sårbarhet har marmorfiguren noe barnlig og mykt
over seg, mens det rustfargede støpejernet frembringer følelsen av en
rusten gammel mann hvor tidens tann har satt dypere spor.
Myker opp det klassiske formspråket
Som utstillingens tittel Myk marmor antyder står fornemmelsen av mykhet
sentralt. Dette understrekes i verket Enda en pute som forestiller en delvis

til venstre
Håkon Anton Fagerås, Maren, 2015.
i midten, fra venstre
Håkon Anton Fagerås, Lillemann sover, 2010, 70 x 60 x 16 cm,
skulptur i marmor. Plassert blant verk i den faste samlingen
på Nordnorsk Kunstmuseum.
Skulpturen La ragazza magra, 2016. Kvinnen står i en stilling som
kan minne om den klassiske kontrapoststillingen som ble først
utviklet av den greske billedhuggeren Polykleitos cirka 400 år f.kr.
nederst, fra venstre
Håkon Anton Fagerås, Equilibrio, 2010, og So stilt og mjukt å sova,
2016, skulpturer i marmor og støpejern.
Håkon Anton Fagerås, So stilt og mjukt å sova, 2016,
skulptur i støpejern.
Forskjellige livsstadier fortolket gjennom kroppsspråk og egenhet
i Fagerås sine skulpturer Thea (2015), Som små (2015), Maren (2015)
og So stilt og mjukt å sova (2016).

sammensunken dunpute. Ifølge kunstneren selv blir den et slags memento
mori-motiv som symboliserer livets forgjengelighet. Nok en gang setter
Fagerås seg selv i en kunsthistorisk tradisjon – gjennom den tradisjonelle
memento mori-symbolikken – samtidig som han i motivvalget –
en hverdagslig pute – bryter med den samme tradisjonen.
Mykheten kommer likevel best frem i den tidligere nevnte La ragazza
magra. Der kvinnefigurens hånd griper tak i sin egen hud på ryggen ser
man hvordan materialets egenskaper og kunstnerens modellering, spill
med lys og skygge skaper følelsen av myk menneskehud. Denne frem
stillingen av myke naturlige kropper er fjernt fra den klassiske tradisjonens
idealiserte menneskekropper som ofte var i overkant atletiske. Italienske
Antonio Canova (1757–1822) fremstilte for eksempel i sine skulpturer med
idealiserende og forskjønnende kropper som på ingen måte fremstod som
et forsøk på å imitere levende mennesker. Hos Fagerås derimot, ser man
nettopp hvordan hans modellering og arbeid med lys og skygge gir «liv»
til skulpturene og gjør dem menneskelige.

En annen historie
Utstillingen har mange lag, og det er mye jeg liker ved den. For meg er
imidlertid kunstnerens tilnærming til menneskelivet særlig interessant.
Håkon Anton Fagerås viser hvordan man kan fortelle noe om livets gang
uten å inkludere de vanlige «store» øyeblikkene som fødsel, konfirmasjon,
giftemål og død. Men gjennom å la modellenes ubevisste kroppsspråk
definere sine skulpturer fortolker Fagerås vårt hverdagslige møte med
verden. Og sammen forteller skulpturene av spebarn, barn, unge og voksne
en annen historie om vår livssyklus enn det naturvitenskapen gjerne
fokuserer på. Fagerås forteller om hvordan mennesket er både banalt,
reflektert, vakkert, morsomt og uendelig skjørt – hele livet. Myk Marmor er
i det hele tatt en uvanlig god utstilling om de helt vanlige øyeblikkene som
definerer oss som mennesker.
Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Nordnorsk Kunstmuseum
og Vigeland-museet og gav besøksrekord da den ble vist i Oslo i sommer.
I Tromsø kan den oppleves fram til 29. januar 2017.
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FEM ÅR MED RØST ARTIST IN RESIDENCE
✎ Martin Palmer ▶ frilans kunstskribent, kurator og produsent
Marie Kaada Hovden ◆ Røst AIR ◆ Maja Moesgaard ◆ Jason Rosenberg

Båt er eneste fremkomstmiddel.
Foto: Røst AIR

Seminar og workshop Queer Ecologies i 2016.
Foto: Maja Moesgaard

Drømmen om
øylivet 67° nord
På en øy ytterst i havgapet utenfor Røst i Nordland ligger Skomvær
fyrstasjon. For snart 40 år siden ble det gamle fyrtårnet automatisert
og forlatt. I 1999 ble imidlertid stasjonen fredet, og med tiltakspakke
fra regjeringen ble det også mulig å renovere det lille forfallende stedet.
I 2010 stod nye Skomvær fyrstasjonen klar til drift og ny aktivitet. Øya
er i dag blitt en del av Røstøyan landskapsvernområde, og stasjonen
får daglige besøk av guidede turistbåter i sommersesongen. Men det er
ikke det eneste som har skjedd. Et unikt og nytenkende gjestekunstnerprogram har også fått tilhold her.
– Røst Artist In Residence jobber med alternative måter å navigere
i verden på. Vi er interessert i nye måter å skape og leve. I tillegg til kunsten,
så jobber vi blant annet med et fornybart energiprosjekt. Vi har også egen
matproduksjon, som er inspirert av den gamle sjøsamiske – og norske
fiskerbondetradisjonen. Vi plukker tang og ville vekster, og fisker etter behov.
Vi har bare et hus her ute, som vi bor kollektivt i. Det kan ikke bo mer enn
ti personer her samtidig. Telefon og internett er ikke alltid tilgjengelig. Vi tar
derfor inn stillheten sammen, og deler kunnskap og erfaring med hverandre,
forteller arbeidsgruppa i Røst AIR når jeg tar en samtale med dem om
hvordan det er å drive et slikt prosjekt på yttersia på Røst.
Det er snart fem år siden det innledende arbeidet begynte med det
som har blitt til den tverrfaglige, kunstnerdrevne Foreninga Røst AIR.
Det startet med at kunstner og artist Elin Már Øyen Vister i 2012 tok
kontakt med Nordland fylkeskommune og Kystvakten, med spørsmål
om å et mulig samarbeid. Ønsket var å opprette en ny møteplass med
en gjestekunstnerordning. Stedet skulle fokusere på kunst og økologisk
omstilling. Elin Már hadde allerede bodd i området de tre siste årene mens
hun jobbet med sitt lydkunstprosjektet Soundscape Røst. Det ble derfor
naturlig for henne å se hit.
Elin Már understreker at hun ikke hadde noe ønske om å lede et
kunstnerkollektiv. Már ville kun igangsette prosessen, og så danne en
gruppe som ville dele ansvar, initiativ og arbeidsmengde. Arbeidsgruppa
består i dag av Marie Kaada Hovden fra Oslo, amerikanske Jason Rosenberg,
i tillegg til Elin Már Øyen Vister. Alle tre er selv utøvende kunstnere.
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Marie Kaada Hovden, Jason Rosenberg og Elin Már Øyen
Vister i arbeidsgruppen samlet på Svalbard under
OCA-seminaret «Thinking at the Edge of the World».
Foto: Røst AIR

– Det tar flere år å utvikle en velfungerende organisasjon. Ikke minst
når det er snakk om en ny gjestekunstnerordning på en isolert fyrstasjon
i det nordlandske havgapet, får jeg vite av arbeidsgruppa. De foretrekker
å svare kollektivt på mine spørsmål når jeg spør dem om hvordan de
opplever de aller første årene som et nyoppstartet AIR.
Alternativ navigering
Røst AIR opplevde tidlig at det var stor interesse fra kunstnere som ønsker
å komme dit. Interessen er økende. Det kommer folk til Røst AIR fra hele
verden. Ikke bare kunstnere, men også forfattere, forskere og musikere.
Ved hjelp egen nettside, brosjyrer og nettverk som Transfer North, tiltrekker
Røst AIR seg mange eventyrsøkende og eksperimentelle mennesker, hvis
interesse for Røst ofte strekker seg utover kun egen kunstnerisk praksis.
– I år har vi hatt atten gjestekunstnere på kortere og lengre
arbeidsopphold mellom juni og august, som er perioden vi er i drift. Det er
atskillig flere som ønsker å komme hit, og det er mange grunner til at de
oppsøker oss. Naturen og stillheten er tiltalende. Fyrtårnet, og at vi er på
en liten øy langt ute i havet, forteller Vister.
Røst har dessuten en lang historie med å tiltrekke seg kunstnere,
fra Theodor Kittelsen til Carl Dons og Carl Schøyen. Øyhavet er fortsatt
inspirerende, men den aller viktigste årsaken til den store interessen mener
arbeidsgruppen er nok fordi at de har en såpass unik og nytenkende profil.
En progressiv gjestekunstnerordning
Interessen for politiske spørsmål er fremtredende i Røst AIR. I tillegg til
et sterkt engasjement for økologisk omstilling, selvforsyning og fornybar
energi, så blir også temaer som avkolonisering, rase, kjønn, og andre
forhold som angår postkolonial feminisme og skeiv teori, trukket frem
som arbeidsgruppas interesser og fokusområder. De oppfordrer også
til at gjestekunstnerne reiser grønt, og oppfordrer dem til å benytte
oppholdsperioden sin til å skape stedsspesifikke kunstprosjekter,
arrangere tverrfaglige møter, og gjennomføre prosessarbeid.
Røst AIR er også aktivt involvert i flere internasjonale prosjekter
som deler disse interessene. Blant annet har de knyttet seg til som
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en hovedaktør i The Queer Ecologies Network. Som er et internordisk og
tverrfaglig samarbeidsnettverk for kunstnere, aktivister, kuratorer og andre
med overlappende interesser i krysningspunktet mellom økologi, politikk,
og kunst- og kulturproduksjon. Nettverket retter seg mot avkoloniserende
og antikapitalistisk diskurs, og henter inspirasjon fra kunstnerisk produksjon,
direkte aksjon, og intellektuell debatt. I august var Røst AIR for andre gang
vertskap for nettverkets seminarserie, Queer Ecologies, som foregikk i to
sammenhengende uker på Skomvær.
Arbeidsgruppa har også vært involvert andre prosjekter i regionen,
bla i den tverrfaglige konferansen «Thinking at the Edge of the World»
på Svalbard. En konferanse hvor spørsmål om miljømessige, estetiske,
økonomiske, og politiske krefter som former de nordlige fylkene i Norge,
og deres forhold til resten av verden, ble diskutert – og trakk flere
interesserte kunstnere, kuratorer og produsenter. Og med fornyet støtte
fra OCA har Røst AIR videreført et prosjekt hvor kunstnere inviteres fra India
til Røst. I år har de derfor hatt besøk av blant andre Anuj Vaidya som jobber
kunstnerisk med skeiv teori, samt kurator og fysiker Jaya Ramchandai, som
har jobbet med Elin Már Øyen Vister på kunstnerkollektivets fornybare
energiprosjekt, «Towards an Energy Manual».
– Røst AIR skal være en progressiv gjestekunstnerordning hvor
det kollektive står i sentrum, forklarer de. Det har vært noen få negative
reaksjoner fra lokalbefolkningen, som at vi er «den lesbiske øya», eller at
noen tror at vi dyrker narkotika i hagen vår. Men de fleste som kommer hit,
enten det er fastboende, turister, eller gjestekunstnerne selv, synes at det
vi holder på med er inspirerende og spennende.
De fleste på Røst virker svært glade for at det skjer noe der ute på
Skomvær fyr. Vister, Hovden og Rosenberg får ofte tilbakemelding fra
de fastboende om at de henter inn mange interessante mennesker.
– Vi bidrar også til lokalsamfunnet ved å legge til rette for at turister
kan reise ut hit, etter ønske fra politikerne på Røst. Hvert år mens vi er her,

så jobber en kunstner som guide med ansvar for enkel servering,
i samarbeid med lokale båtførere og fuglesafarigrupper. Engasjementet
og optimismen vi opplever overgår derfor på lang vei den lille mistroen
som noen få har utvist.
– Det er også slik at vi som bor og lever på Røst, driver hverandre
fremover. Kunstnerne Hildegunn Pettersen og Lise Kari Berg, som selv har
bakgrunn herfra, inviterte oss for eksempel til å delta på deres initiativ
Querinidagene i sommer. Sammen med Pettersen og Berg, og andre folk
lokalt, jobber vi aktivt for å fremme Røst som et fremtidsrettet sted å bo;
et sted hvor det er plass til både grønne, nyskapende arbeidsplasser og
kreative yrker, side om side med fiskere og bønder.
Fremtiden er mangfoldig
Elin Már og resten av gjengen bak Røst AIR synes det er bra at det i løpet
av kort tid har tilkommet så mange nye møteplasser for kunstnere, og nye
arenaer for kunstnerisk produksjon i Nordland de siste årene.
– Når mange kunstnere jobber i samme region, så inspirerer de
hverandre, og det kunstfaglige nivået øker. Det ser vi tydelig i Nordland,
som nå er et fylke med høy kunstnerisk aktivitet. Både lokale, nasjonale
og internasjonale kunstnere bor og jobber her. Mangfoldet og nivået på
kunsten som skapes blir dermed høyere. Vi tenker at med Røst AIR bidrar
vi til denne positive utviklingen. Vi er investert i å synliggjøre Nordland,
og å være en relevant, tverrfaglige møteplass for skapende og utøvende
kunstnere fra hele verden, avslutter arbeidsgruppa.
I juni åpnes dørene på fyrstasjonen i havgapet på nytt. Samtlige
gjestekunstnerplasser for 2017 er reservert. Lær mer om Røst AIR på
www.rostair.com.
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