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Se Kunst i Nord-Norge (se kunst) har i over 40 år vært en av landsdelens 
viktigste kunstformidlere. Nå endrer vi retningen vår. Vi vil fokusere mer 
på kunstscenen i Nordland fylke og fylkeshovedstaden Bodø. Men hva 
vil det innebære? 

Etter at Troms og Finnmark gikk ut av medfinansieringen av fylkes andelen 
til SE KUNST fra 2018, har det åpnet for en dreining av vårt hovednedslagsfelt. 
Regionsreformen trer snart i kraft og da vil forvaltningen av det statlige 
tilskuddet til SE KUNST bli overført til Nordland fylkeskommune. Vi kommer 
dermed tettere på beslutningstakerne og de som faktisk har den største 
fordelen av vår virksomhet. Det er svært positivt og mer nærliggende å  
være i dialog med Nordland fylkeskommune enn med staten. Det er vik-
tig at premisser og avgjørelser tas her, og at kunstproduksjoner skapes 
og finner sted i vår del av landsdelen. Vi tror at også publikummet ser 
viktigheten av det.

Siden 1976 har SE KUNST vært en sentral turnéprodusent og formidler 
av utstillingsturneer med jevnt fordelt nedslagsfelt i hele Nord-Norge. Nå 
skal SE KUNST være et kompetansesenter i Nordland for det profesjonelle 
kunstfeltet med et grunnleggende fokus på å skape nye møtesteder for 
fagmiljø og publikum. Vårt nye formål er å styrke og å legge til rette for 
produksjon, formidling, opplevelser og kunnskap om visuell kunst i det 
regionale kunstfeltet. Vi skal jobbe med: kunstnere som skaper kunsten,  
de aktørene som formidler kunsten og øke den generelle kunnskapen  
og tilbudet til publikum som skal oppleve kunsten. 

Styret har i to år jobbet med å utvikle den nye strategien og retningen 
som nå implementeres. Nye arenaer for fagfolk og publikum skal skape 
møtepunkter for utviklingen av nye samarbeid, økt kompetanse og få  
nye produksjoner til å oppstå. Den nye retningen er en konsekvens av 
endringer i kulturpolitikk og på kunstfeltet. SE KUNST har grepet denne 
muligheten til å foredle verdien av våre erfaringer, til å skape en aktuell  
og fremtidsrettet plattform.

Selv om vi nå er sentrert i Nordland og Bodø, sprenger vi fylkesgrensene 
i det arbeidet vi gjør. Vi skal fortsatt formidle og dekke aktiviteten i hele 
kunstscenen i Nord-Norge gjennom SeKunstMagasin. Vi er utgiver av det 

eneste kunstmagasinet i Nord-Norge med redaksjon i Bodø,  
som formidler aktuelle kunstprosjekter, utstillinger, kritikker, nyhets - 
saker hos kunstarenaene på tettsteder, i byer og i distriktene i de tre nordlige 
fylkene. Vi mener at magasinets dekning av kunstlivet i Nord-Norge har stor 
betydning for det regionale publikummet som har stor appetitt for kultur. At 
vi bidrar med å bringe faglig funderte meningsytringer om samtidskunsten 
som produseres og vises her til abonnentene over hele landet. 

Festivalen Bodø Biennale er selve kjernen i det å generere samarbeid 
med nasjonale og internasjonale kunstnere og fagfolk på kunstfeltet 
sammen med vår partner BAREDANS – Bodø Arena for Dansekunst. Ved 
å arrangere en festival i september annen hvert år som holder et høyt 
kunstnerisk nivå er hele intensjonen med festivalen å løfte den visuelle 
kunsten, og den profesjonelle dansekunsten, som ikke har et fagmiljø i 
Bodø. Gjennom formelle og uformelle nettverk skal vi fremme og støtte nye 
og unge talenter innen dansekunst og samtidskunst, presentere anerkjente 
kunstnere og dansekompanier, og skape prosjekter for barn og unge i 
samarbeid med lokale arenaer. Samproduksjoner og ulike prosjekter skal 
bidra til å eksponere publikum for kunst og dans av utøvere de ellers ikke 
hadde fått oppleve.  

SE KUNST er nå i en posisjon som vi ikke har vært i tidligere. Vi kan nå 
fokusere mer på å styrke og å legge til rette for produksjon og opplevelser, 
og ikke minst kunnskapen.

SE KUNST er en pådriver! Vi vil gjøre en betydelig innsats med å bidra til å 
bygge opp om Bodø Europeisk kulturhovedstad og er i gang med å arbeide 
mot Bodø Biennale 2024. Men først skal vi arrangere Bodø Biennale i 2020 
og i 2022. 

Bodø 2. desember 2019
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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04.05.–31.12.
Avtrykk – Norske Grafikere 100 år
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

23.05.–31.12. 
Creation of a Moment | Photo in Art
Kaviarfabrikken, Henningsvær

16.11.–14.12.
Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
Vadsø kunstforening

15.06.2019–16.02.2020 
Like Betzy – Betzy Akersloot-Berg 
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

19.09.2019–30.08.2020
Aage Gaup
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

14.11.2019–05.01.2020
Erotics of Counter-Prospecting
New Mineral Collective: Tanya Busse 
og Emilja Škarnulytè
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

18.10.2019–12.01.2020
Annika Borg
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

21.11.2019–31.3.2020
40 Jagi – Samisk kunstfestival
Alta museum

22.11.2019–18.01.2020
40 Jagi– Samisk kunstfestival
Alta kunstforening

22.11.–15.12.
Juleutstillingen 2019
Harstad kunstforening

30.11.2019–10.01.2020
The Nordic Outsider
Galleri NordNorge, Harstad

01.–22.12.
Desemberutstillingen 
Bodø kunstforening

01.–29.12 
Juleutstilling
Rana kunstforening

06.12.2019–04.01.2020
NorlandiART 2019
Stormen kunst, Bodø

13.–23.12.
Videoprogram fra Høstutstillingen 2019
Bodø kunstforening

17.01.–29.03. 
We’ll find you when the sun goes black
Anouk De Clercq – Tromsø Filmfestival 2020 
Tromsø kunstforening

23.01.–19.04.
Åkler, pryd og nytte
Bymuseet Bodø

18.01.–16.02.
Oppdagelsesreiser
Åsne Wold
Galleri NordNorge, Harstad

24.01.–15.03.
Elisabeth Alsos Strand 
Even Bie-Larsen
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

25.01.–23.02.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Bodø kunstforening

06.02.2019–01.03.2020
Philipp Spillmann
Vadsø kunstforening

08.02.–07.03.
A doll’s house – Marianne Heske
Vinterlysfestivalen 2020 
Rana Kunstforening

13.02.–29.03
Linn Rebekka Åmo, Hilde Frantzen  
og Christine Malnes
Stormen kunst, Bodø

12.–16.02. 
The Russian Connection 
Barents Spektakel 2020
Terminal b, Kirkenes

21.03.–03.05.
Bjørg Jakhelln
Bodø kunstforening

2019–2020
Per Adde og Kajsa Zetterquist
AddeZetterquist Kunstgalleri, Saltdal

DESEMBER 2019–MARS 2020

UTSTILLINGer

Tromsø kunstforening viser én av filmene til Anouk De Clercq, 
We’ll find you when the sun goes black, inspirert av Kristian 

Birkelands studier av nordlyset og solens magnetiske  
stormer via simuleringer i sitt terrella-kammer. Detalj.

© Anouk De Clercq

Den europeiske vandreutstillingen Nordic  
Outsider Craft vises i Galleri NordNorge. Detalj.

Foto: Kunstbygningen Filosoffen

Simone Hooymans, Ras, 2019, stillbilde fra anima - 
sjonen som vises i Høstutstillingens videoprogram 

hos Bodø kunstforening i desember. Detalj.
Foto: Statens kunstutstilling 2019
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LIAF  ◆  LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL 2019 
30. AUGUST–29. SEPTEMBER, SVOLVÆR

Betraktninger  
fra sjøstjerna
Med et aktivt program, lokale prosjekter, samtaler og læring om livet 
over og under vann har LIAF – Lofoten internasjonale kunstfestival skylt 
over Lofoten og Svolvær denne høsten.

Det er en lørdag i september, og jeg befinner meg i en stor vannseng  
i tidligere Lofotpostens bygg i havna i Svolvær. En litt kjølig vannseng i et  
litt kjølig bygg. En fremmed mann ligger litt lenger bortenfor og i taket over 
meg strømmer bildene fra filmen Ziggy and the Starfish over skjermen. Jeg er 
inne i Anne Duk Hee Jordans installasjon, og sjøstjernen Ziggys liv i havet er 
lydsatt med sensuell pusting og glatt musikk. Havet og sjøstjerna er klemt 
inn i stereotypene for menneskets seksualiserte underholdningsrammeverk 
– og jeg lot meg underholde. Og jeg ble nysgjerrig på havet.

Sjøstjerna er et dyr med fem armer, med ett øye på hver arm, som gjerne 
finnes duvende i fjæra. Inspirert av sjøstjernas armer som strekker seg ut 
og føler seg har årets LIAF hentet inspirasjon fra mylderet av innvånere, 
materialer og prosesser innenfor den ekstra vide tidevanns  -sonen som 
omslutter Lofotøyene. 

Flertallet av kunstprosjektene vises i det gamle Lofotpostbygget. 
Lokalene har synlige spor av tiden som har gått. Sammen med avflasset 
maling, kabler og rør, får kunstverkene god plass i store utstillingsrom 
som strekker seg over fire etasjer. Byggets første etasje fungerer også som 
samlingsplass. Denne helgen fyller Tangkongressen dette og andre lokaler 
i Svolvær med fest, samtaler, forelesninger, performance og presentasjoner 
av kunstneriske workshops. Alle med utgangspunkt i utforskingen av 
kunstneriske og kulturelle sider ved tare og andre makroalger.

Nordnorsk Kunstnersenters egne lokaler kommer litt i skyggen.  
Men et høydepunkt derfra er det fantastiske arbeidet av Tricia Middleton. 
En totalinstallasjon, et omsluttende rom fullt av objekter funnet i Svolvær, 
tekstiler, bilder og skulpturer, lukt og lyd. Det er ting overalt, hengende fra 
taket og liggende på gulvet, med en ødelagt båt midt i rommet. En båt i et 
rom rett ved sjøen i Svolvær tar opp i seg referanser til Lofoten. Fiskenæring 
og iskaldt hav, storm og lange strender. Og diskusjoner om fremtid og 
bære  kraft. Installasjonen er omfangsrik og man kan drømme og lete i lang 
tid, men omringet av Middletons vakre ting fremkaller de også en følelse av 
mørke og materialistisk overflod.

Flyt av sted i bølger og vind
Tilbake i Lofotpostens bygg er et annet høydepunkt; Signe Lidéns verk 
The Tidal Sense. Lidén har tilbrakt tre måneder i strandsonen på Ramberg, 
litt lenger vest i Lofoten, hvor hun studerte tidevannet. En 28 meter lang 
spesiallaget duk ble spent opp i tidevannssonen – der duken under opptak 
fungerte som en mikrofonmembran for å ta opp lyd over og under vann. 
I utstillingsrommet derimot fungerer den samme duken som høyttaler. I 
sitt langstrakte spenn gjennom rommet suser lyden fra fjæra på Ramberg, 
mens man sitter, står eller kryper under dens beskyttende seil. Signe 
Lidén har også laget en podcast, fotografier fra Ramberg og en video til 
The Tidal Sense. Det er fascinerende å høre samtalene om bølger, rytme 
og tid som Lidén har med litteraturviter Grace Dillon, medieviter Arjen 
Mulder, nevrolog Geir Olve Skeie, og skolebarn på Ramberg. Vi får høre om 
tidevannet, bølgenes innvirkning på tankesettet og menneskenes felles og 
adaptive rytme. Å flyte med i mønstre laget av bølgene og vinden.

I feel Greta
Festivalens mest sarkastiske arbeid sender stikk til vår håndtering av 
aktuelle problemstillinger rundt klimakrisen. Trygve Luktvasslimo sin 
40 minutter lange film Den veganske tannbørsten, karikerer både kjente 
personer og velkjente debatter. Eksempelet med tannbørsten som utgir seg 
for å være redningen på plast og klimaproblemer, raljerer over menneskenes 
tamme løsninger og manglende vilje til å ta tak. 

De to barna Amelia og Steven er filmens unge klimaforkjempere, 
inspirert av klimaaktivisten Greta Thunberg med et håp om en grønn 
fremtid. De voksne rundt virker likegyldige til klimakampen og er mer 
opptatt av å finne løsningen gjennom nye produkter. Med dramatisk 
oppbygning, godt hjulpet av en fantastisk orgelkomposisjon, ender 
frustrasjonen i både raseri, bjeffing, blod og slossing, og kanskje kan man  
si at barna kommer seirende ut? 

Trygve Luktvasslimo er bosatt i Valberg i Lofoten og gjennom LIAF har 
han vært på residency i egen bygd, hjemme på egen gård. Med statister og 
produksjonscrew fra nærområdet kunne han takke mang en Valbergboer 
for hjelp og samarbeid. Fokuset på nettopp en lokal forankring og lokale 
diskusjoner lykkes festivalen ekstra godt med. De gjennomarbeidede 

✎ Anne Silje Kolseth  ▶  kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
 LIAF  ▶  Kjell Ove Storvik  ◆◆  Michael Miller  ◆◆  Kari Finstad

Kateřina Šedás prosjekt Something for something, 2019.
Foto: Kjell Ove Storvik
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gjesteprosjektene klarer å inkludere og ta på alvor både det gjengse 
kunstpublikum, lokale lofotinger og tilreisende turister. Også Kateřina  
Šedás prosjekt Something for something involverer seg i lokale, globale 
diskusjoner. I en campingvogn utenfor Lofotpostbygget kan turister 
booke seg inn via Airbnb og få gratis overnatting mot gjentjenester  
til lokalsamfunnet. Et fiffig innspill til videreutvikling av  
bytteøkonomien. 

Flere kunstprosjekt fortjener å bli nevnt, for eksempel João Pedro Vale 
& Nuno Alexandre Ferreiras prosjekt Semiótica do Bacalhau/Semiotics of 
the Cod om tørrfiskens vandring fra Norge til Portugal og tilbake. De små 
tekstilarbeidene til Paola Torres Núñez del Prado, The Lost Code, som ikke er 
så lett å legge merke til i de store rommene, men var vel verdt en nærmere 
undersøkelse. Samt Signe Johannessens Tang- og taremedalje som ble 
tildelt Vågan kommune for fremragende innsats under en seremoni på 

biblioteket, akkompagnert av sang, fane og historien om onkelen Rolf  
som under krigen gjemte seg i fjæra som stein under tang.

Betrakterens observasjon
Tilbake i Lofotpostens bygg går jeg opp til Michaela Caskovás arbeid 
Everything Weather. Casková har en interesse for atmosfæriske observa -
sjoner og hverdagslig prat. På veggen har hun skrevet ned feltobserva - 
sjoner satt sammen med korte personlige refleksjoner og små fotografier 
av himmelen. Hun har også bygget en høy observasjonsstol med en svært 
lite spektakulær utsikt over byggene på kaia i Svolvær. 

I en bok ved siden av kan man skrive ned egne observasjoner av været. 
Jeg klatrer opp og setter ned. Det er september i Svolvær. Det regner, blåser 
og sola ser ut til å snart titte frem, kort tid før den igjen skal gå ned. Klokka 
er over seks og jeg legger merke til at det er høyvann.

Håndvevde tekstiler av den peruanske kunstneren  
Paola Torres Núñez del Prado, The Lost Code, 2017–2019.
Foto: Kjell Ove Storvik

Signe Lidens verk The Tidal Sense, 2019.
Foto: Kjell Ove Storvik

Tricia Middletons totalinstallasjon - - - - - - - - - -, 2019.
Foto: Kjell Ove Storvik



6   SeKunstMagasin

KUNSTKRITIKK  ◆  ARE ANDREASSEN
GALLERI LILLE KABELVÅG, 19. OKTOBER–17. NOVEMBER 2019

Utskårede 
fortellinger
Are Andreassen viser store evner som historieforteller og grafiker. 
Han formidler med entusiasme og kjærlighet for både historien og 
tresnittet, om fiskerne og Røst i sin utstilling på Galleri Lille i Kabelvåg. 
Spørsmålet er bare om historiene kunne vært gjort mer subtile?

Det kunstnereide Galleriet Lille Kabelvåg har siden 2006 vært drevet av Thor 
Erdahl og Inger Anne Nyaas. Galleriets navn står i kontrast til de innholdsrike 
utstillingslokalene på over 600 kvadrat som inneholder kunstnernes egen 
kunstsamling, deres egne arbeider, et grafisk verksted samt en kunstbutikk. 
Her er også stor plass viet til å vise skiftende utstillinger hvor grafikeren og 
kunstneren Are Andreassen er invitert inn denne høsten. 

Are Andreassen (født 1957, Tromsø) har sin utdannelse fra Cardiff og 
Trondheim, byen hvor han senere var han med på å opprette Lademoen 
kunstnerverksteder. Nå lever han i pendel mellom Bodø og Fleinvær, 
som initiativtaker og pådriver for prosjektet NorlandiArt, med eget 
grafikkverksted bygget opp i øyværet på Fleinvær. 

Querini, hjeller og gjerder
I utstillingen på Galleri Lille Kabelvåg dras man raskt inn i Andreassens 
historier. Han har mye på hjertet. Dette kommer til uttrykk gjennom 
43 fargesterke tre- og linosnitt fordelt på ulike serier som RØST-N556, 
Vinbærerne i Piemonte, Barndom, Rødlistet og Sort Jord.

Størstedelen av arbeidene er fra serien Andreassen laget til Querini-dagene 
2018 på Røst. Med motiver som kretser rundt øyene, naturen, kulturen og 
historien leker Andreassen med utskjæringer av figurative komposisjoner 
kombinert med påtrykkede sjablonger med tekster og numre. 

På Røst lot Andreassen seg inspirere av beretningen om Pietro Querini. 
Hans skute var på vei fra Kreta til Brugge i 1432, men forliste og endte opp på 
Røst. Her fikk de mat og husly, bekjentskap med lokalbefolkningen og dens 
fiskekultur. Querini er kjent som han som tok med seg den første tørrfisken  

fra Røst til Italia. Dette ble starten på det enorme salget av tørrfisk til 
italienerne og Querinis navn står fortsatt høyt i dagens Røst-samfunn, som 
blant annet har restaurant, opera og en egen festival i Querinis navn. Den sorte 
ornamentale karnevalsmasken i Andreassens Maskert Querini (2018) trekker 
tankene vekk fra Røst og fisk, og peker mot fargerike karneval og Querinis 
sørligere hjemland. Masken svever mot en gulgrønn bakgrunn med sterke 
konturer av hav, landskap og en skyet himmel. På sidene kan man ane teksten 
Hollender, Italo Grande og Westre Piccolo.

Sjablongtekst og tørrfisk
Andreassens bruk av slike sjablongtekster og numre er et gjennomgående 
grep i arbeidene. Funnet på fiskebruket Glea N-556 har sjablongene tidli-
gere blitt brukt til å merke de forskjellige tørrfiskbuntene før utskipning 
og bokstavene ble valset på poser eller kasser. Sjablongtekstene bruker 
kunstneren effektivt som referanser i arbeidene. Spesielt i serien Røst der 
han rendyrker det tekstmessige mest. Her består motivet i hovedsak av 
tekst, med vertikale tekstlinjer med typebetegnelser på tørrfisk av prima 
kvalitet beregnet på det italienske markedet.

Øylandskap og kultur
De vakreste og mest fascinerende gjengivelsene fra Røst finner vi i 
Andreassens skildringer av landskapet. I Vedøya finner vi øylandskapet 
gjengitt «som det er». Her rydder og rendyrker han komposisjonen og 
fremhever Røstlandskapet gjennom tydelige knivstreker og ypperlig  
teknikk. Lignende landskapsmotiver finner vi igjen som bakgrunn i flere  
av Andreassens bilder, men da som bakgrunn i lagvis komposisjoner hvor 
jeg synes de ikke på samme måte kommer til sin rett.

Som konsekvens av omfattende tørrfiskproduksjon er store deler av 
Røstlandet dekket av hjeller til tørking fra januar til juni. Lofotfisket preger 
øyene med hektisk aktivitet. Sauedriftens historie er synlig i de mange 

✎ Anne Silje Kolseth  ▶  kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
 Adrian Aressønn Norwich  ◆◆  Are Andreassen

Are Andreassen (til venstre) 
og eieren av Galleri Lille Kabel-

våg kunstner Thor Erdahl.
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steingjerdene. Røsts karakteristiske kulturlandskap tolkes og gjengis av 
Andreassen som motiver i arbeider som Røsthjell og Gjerde mens i flere 
andre finner vi dyrene som i Haliaeëtus albicilla (havørn), Larus Argentatus 
(gråmåke) og Gardus Morhua (torsk).

En kjærlighet for trykk
Tresnitt og linosnitt er gamle teknikker, som har opplevd svingninger  
i popularitet. Are Andreassen har holdt hardt på grafikken og jobbet  
med ulike typer trykk i nesten 40 år. Denne insisteringen viser hvor godt 
han behersker håndverket. Arbeidene er detaljrike og gjennomarbeidet, 
sporene og skjæringen er tiden av Andreassens iherdige arbeid. 

Selv i valg av eldre teknikk gir flere av Andreassen arbeider et nikk 
til både street art og den digitale verden. Med sterke farger og tydelig 
strek, sjablonger og tekst satt sammen i leken komposisjon, nærmer 
Andreassens arbeider seg den urbane gatekunsten i både form og uttrykk. 
Komposisjonenes store sorte felt viser at selv om linjene er lange i tid,  
finnes likhetene i teknikk. 

I en vital og energisk kunstform binder Andreassen urbanitet med 
gamle fisketradisjoner i et forblåst øylandskap. De gjennomarbeidede 
bakgrunnene i flere av hans arbeider maner også frem rutemønstre og 
striper som minner om pixler og datarekker, eller rastre i avistrykking.  

Med titler som Deformert tastatur løfter han hatten og hilser den  
digitale verden. Selv om dette nok ikke vil gjøre utslag i hans eget  
valg av trykketeknikk.

Tilbake til Italia, minner og reiser
I serien Vinbærerne ved Piemonte tar Andreassen oss igjen mot Italia og 
sørligere følelser. Mens han i bilder som Sjømannsenka og kapteinen, Skipet, 
Gaven og Kortbølgen viser han oss minner og reiser fra en oppvekst med 
Svalbardfart, kull, reiser og lengsel på 1960 tallet. Aner jeg en viss nostalgi? 

Det er mange historier, mye å se og mye å lære i Are Andreassens utstilling 
i Kabelvåg. Tematisk klarer utstillingen å samle trådene til en forståelig linje 
med historier om handel og reise til steder som Røst og Italia. Spørsmålet 
jeg sitter igjen med er bare om Andreassens historiefortelling blir for direkte, 
eller om han heller kunne ha åpnet noen rom og dører for betrakterens egne 
tilføringer? Det er tydelig at Andreassen selv har latt seg begeistre av Røst 
og øyenes særegne historie, og dette evner han godt å videreformidle. Men 
kanskje forsvinner noe av begeistringen og fortellergleden på veien? Historiene 
er spennende, men presentert på rekke og rad i galleriet flater de ut og det føles 
etter hvert som repetisjon. Resultatet er at bildene føles ferdig forklarte. Noe 
som gir mindre rom for videre historiediktning og bruk av egen fantasi hos den 
som blir stående og tar imot. 

Are Andreassen, Røst, (RØST-N556), 
tresnitt, 92 x 63 cm.

Are Andreassen, Maskert Querini, (RØST-N556), 
tresnitt, 92 x 63 cm.

Are Andreassen, Sjømannsenka og kapteinen, 
tresnitt, 92 x 63 cm.
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KUNSTKRITIKK  ◆  CREATION OF A MOMENT
KAVIARFABRIKKEN, HENNINGSVÆR, 2019–2020 

Et skapende øyeblikk

✎ Øystein Voll  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstskribent og kritiker
 Øystein Voll  ◆◆  Kaviarfabrikken  ▶  Cecilie Haaland

Foto handler om lys, tid, utsnitt og valg. Det handler om å skape  
et øyeblikk, slik den britiske fotopionéren William Henry Fox Talbot 
(1800–1877) beskrev det. Fra fotografiets spede begynnelse på 1820-  
tallet og frem til i dag har både teknikk, motiv og konsept endret seg 
radikalt. I Creation of a Moment viser Kaviarfabrikken frem veldig gode 
fotografer fra de siste tiårene.

Som alltid er kunstverkene hos Kaviarfabrikken lekkert presentert. Heng-
ende på hvite vegger i luftige lokaler med utsyn til skiftende Lofot naturen 
gjennom store vinduer. Er det nødvendig å presentere en fotoutstilling i 
Lofoten i 2019? Er ikke naturen – og alle millioner naturfoto tatt av amatører 
og profesjonelle i løpet av et år nok? Svaret blir naturligvis ja. Vi trenger 
en fotoutstilling i Kaviarfabrikken. Rett og slett fordi dette er kunstnere 
som har skapt eller fanget et øyeblikk, enten det er iscenesatte eller 
mer tilfel dige motiver. Som både frivillige og tvungne storforbrukere av 
massemedias hysteriske visuelle kommunikasjon gjennom dager, uker og 
år, er det deilig å kunne oppleve et pusterom, og omgi seg med reflekterte, 
meningsbærende objekter formidlet av kunstnere som har noe på hjertet. 

Tyngde og seriøsitet
Fotografier av et tredvetalls kunstnere skaper et overveldende inntrykk 
når jeg går gjennom utstillingens to etasjer. Kaviarfabrikkens Creation of 
a Moment rommer så mange ulike former for fotokunst, at det blir som et 
fordypende sveip gjennom både fotohistorien og den nyere kunsthistorien. 
Her er mange solide navn. Tom Sandberg (1953–2014) er en av de aller 
største norske fotografer noensinne. Et stort fotografi av Sandberg fra 1999 

har fått en sentral plass i kunsthallens førsteetasje. Han arbeidet i sorthvit 
og det er lett å kjenne han igjen på både teknikk og motiv. Samtidig er dette 
ett av de mer sjeldne portrettene hans. De er som regel skarpe og konkrete, 
mens dette beveger seg nesten mot det abstraherte.

Vis-à-vis Sandberg henger Olafur Eliassons (født 1967) The fault series fra 
2001. Det er et fint grep. Islandsk-danske Eliasson er i sin kunst ofte opptatt 
av naturfenomener. Mange av hans arbeider har form av vitenskapelig 
dokumentasjon, noe som tilfører hans kunst tyngde og seriøsitet. Her 
presenterer han 32 mindre, innrammede fargefoto som viser mosegrodde 
sprekker i bakken i det islandske vulkanske landskapet. Sprekkene framstår 
som vitner om geologiske bevegelser i grunnen gjennom millioner av år. De 
gjentagende motivene forsterker og understreker dramatikken. Naturens 
krefter som på Island er spesielt sterke og synlige kan minne oss om hvor furete 
vi mennesker blir, både fysisk og psykisk, etterhvert som årene går. Dette i 
motsetning til Sandbergs kjølige utsnitt av et ansikt, i en form for utvisket og 
dus teknikk som gjør at ansiktet kan være hvem som helst og uten en spesifikk 
alder. Det er som et drømmeblikk, hvor Sandbergs motiv i Eliassons verk ser for 
seg hvor preget man kan bli av livet. Som en variasjon over Oscar Wildes Bildet 
av Dorian Grey.

Livets skyggesider
Innerst i første etasje blir jeg advart mot sterke scener, nakne kropper, og 
synlige kjønnsorganer. Det er alltid forundrende at utstillingssteder ser seg 
nødt til å advare mot en bestemt type kunst. Det er stort sett alltid rettet mot 
nakenhet og kjønn. Er kunstverkene av Ryan McGinley (født 1977), Dash Snow 
(1981–2009) og Darja Bajagic (født 1990) i dette rommet virkelig så ille? Alle de 

Foto som skulptur på gulvet. Sandra Vaka Olsen, Pink Air Surfer Suffer, 2013.
Foto: Cecilie Haaland/Kaviarfabrikken
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tre nevnte kunstnernes arbeider fokuserer ofte på livets skyggesider. Snow, 
som inntil han døde av en overdose 27 år gammel gikk for å være en av New 
Yorks mest kontroversielle kunstnere, viser her blant annet et polaroidfoto av 
en mann som sniffer kokain fra en annen manns kjønnsorgan. I et nøtteskall 
viser dette kunstnerens liv med narkotika og sex, men også en lovende karriere. 
Bajagics kunst er direkte og konfronterende. Hennes God Bless Innocence fra 
2017 er del av en serie hvor hun mer eller mindre oppfordrer til drap på pedofile. 
Tittelen er hentet fra en tegning laget av det drapsdømte overgrepsofferet 
Joseph Druce. Han drepte en mann som gjorde tilnærmelser til ham, og senere 
en overgrepsdømt prest i fengsel. Darja Bajagic vil få oss til å reflektere rundt 
hva som er godt og ondt, alt etter som hvilket perspektiv man ser en sak fra. 

At disse kunstnerne vises i Kaviarfabrikken understreker en uredd og 
mangfoldig kuratering. Samtidig vitner det om en interesse for å vise de 
store og «riktige» navnene. Det er jo noe av en privat kunsthalls utfordrende 
balansegang. Hva er nødvendig for å vise bredde, og hvor går grensen mot  
det banale og kommersielle?

Eksperimenterende former
I andre etasje er det en mengde mindre fotografier og noen morsomme 
skulpturelle fotografier og installasjoner. Norske Sandra Vaka Olsen 
(født 1980) er en spennende kunstner som noen ganger plukker verkene 
sine ned fra veggen og presenterer dem på gulvet, sammenkrøllet og 
bortslengt. Det blålige, abstraherte og vannaktige Pink Air Surfer Suffer 
fra 2013 ligger på gulvet og bryter sånn sett den litt monotone helheten 
med fotografier som henger på rekke og rad etter hverandre på veggene. 
Britiske Matthew Stones (født 1982) Dilatant Tendency Generator (2010) 

viser flere delikate fargefoto skulpturelt innrammet og montert i noe 
som ligner tre sammensmeltete kubeformete småbord. Sammen med 
spanske Luis Vidals Quiero Ser Lindo 1 (1999) utgjør disse eksempler på at 
også fotokunst kan gli over i eksperimenterende former. Dette er jo ikke 
lenger noe nytt i så måte, men føyer seg inn i modernismens og kanskje i 
enda sterkere grad postmodernismen leten etter nye måter å presentere 
og vise kunst på. 

En sjelden mulighet
I Kaviarfabrikkens Creation of a Moment presenteres et imponerende  
antall banebrytende kunstnere og fotografiske verk som er uttrykksmessig 
varierende. Enkelte kunstnere gjør virkelig utstillingen verdt å se. I tillegg 
til nevnte Sandberg og Eliasson utmerker både Adam Jeppesen og Michael 
Sailstorfer seg. Torbjørn Rødlands litt banale fotografi Thirteen Fortynine 
fra 2007 spiller på humor, og slipper unna med det. At andre verk føles litt 
malplasserte eller tilfeldige er nok prisen man må betale for å ønske å vise frem 
så mange verk. Det skal sies at Kaviarfabrikken kun lager én utstilling per år!

Som del av Kaviarfabrikkens varierte utstillingsprogram gjennom seks år 
er det berettiget å presentere fotokunst med jevne mellomrom, og de gjør det 
på sedvanlig solid måte. Publikum må selv få definere om denne utstillingen 
føles aktuell. Jeg synes i alle fall den er relevant, og at Kaviarfabrikken gir 
besøkende i Lofoten en sjelden mulighet til å se god og interessant norsk 
kunst satt i kontekst med internasjonale stjernekunstnere her i Nordland. Den 
eneste kunstinstitusjonen som kunne matchet dette stjernelaget er Nordnorsk 
Kunstmuseum i Tromsø. Andre museer, gallerier og kunstforeninger nord for 
polarsirkelen ville mest sannsynlig ikke hatt mulighet. 

Dash Snow.
Foto: Øystein Voll

Luis Vidal, Quiero Ser Lindo 1. 
Foto: Cecilie Haaland/Kaviarfabrikken
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MELLOM GRÅSTEIN OG HAV
VEGADAGENE 2019, 12.–21. JULI 2019

Det vokser  
og gror på Vega

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Inga Skålnes

I utstillingen Mellom gråstein og hav lot fem kunstnere seg inspirere av 
sine møter med verdensarven på Vega, fuglevoktere, natur, håndverk, 
historie og enkeltmennesker. 

Kunstslipp har de siste årene lagt til rette for kunstproduksjoner og 
utstillinger på Vegaøyene.* I forbindelse med Vegadagene ble kunstnerne 
Inga Skålnes og Eva Ballo invitert til Vega for å lage en utstilling. De inviterte 
med seg kunstnerne Tine Charlotte Skaanes, Ida Westberg, Hannah 
Mjølsnes og kunstnerduoen Kvae&Bark (Karoline Sætre og Øyvind Novak 
Jenssen), for å utforske Vega og forfølge de ulike assosiasjonene som lokale 
materialer gav dem. 

– Vi ønsket å invitere disse kunstnerne, for å knytte bånd mellom 
kunstmiljøet i Trondheim og på Vega. Mye på grunn av at i deres arbeids-
metoder interesserer de seg for miljø, natur og kultur, forteller Inga Skålnes. 

– Siden verdensarvverdiene er bygget på gamle tradisjoner om natur og 
kultur, ønsket Eva og jeg å la unge kunstnere få fokusere på å bidra med noen 
nye, og kanskje overraskende tanker, for å skape sammenhenger mellom fortid 
og framtid.

Utstillingen planla de på Vega i mai. Under oppholdet fikk de fem 
kunstnerne bli bedre kjent med øya, dens historie og fuglevoktertradisjon. 

– Vi plukket ut fire forskjellige steder på Vega hvor vi ønsket å la oss 
inspirere og til å stille ut våre kunstverk; Prestegården på Gladstad, et restaurert 
Nordlandshus, et venterom på fergekaia og i det nyåpnede Verdensarvsenteret. 

Vinden fra havet
I det gamle nordlandshuset på Osen bodde en familie med «strandsittere», 
som bygde hus uten å eie jorda og tok betalte oppdrag innenfor fiske og 
jordbruk. Det var harde forhold, og mange levde enkle liv. I disse forholdene, 
utenfor kultiverte landbruk og hager vokser det små vakre blomster, 
som er like hardføre og karrige som de menneskene som levde her. Disse 
blomstene ble utgangspunktet til Hanna Mjølsnes verk til utstillingen i det 
gamle huset. Hun plukket og pressede planter fra området rundt huset og 
monterte dem på glass i vinduene. 

– Plantene har hver sin måte å overleve og eksistere i landskapet på, 
akkurat som individuelle mennesker også kan ha funnet sin måte å leve på 
uten å omforme landet rundt seg. Derfor synes Hanna blomstene ble som små 
fortellinger, om håp og skjønnhet, om vekst og overlevelse i selv i de hardeste 
forholdene, forklarer Inga Skålnes. 

Etter å ha tilbrakt tid på øya og tatt inn i omgivelsene – vinden fra havet og 
duften av sjøtangen – bearbeidet kunstneren Ida Westberg sin opplevelse av 
Vega med et maleri. 

– Maleriet Havskoreografi er sydd sammen av ulike tekstiler farget med 
forskjellige naturlige materialer. Ida benyttet rødløkskjell, rødkål, safran, 
gurkemeie og bjørkeblader for å frembringe farger med tilknytning til 
naturen på Vega, sier Skålnes og forteller at også dette verket ble stilt ut i 
det gamle huset, sammen med Tine Charlotte Skaanes sorthvitt fotografier 
og tegninger fra Vega. 

Eva Margrethe Ballo og Inga Skålnes 
teppe av syv kilo plantefarget ull.

Ida Westerberg, Havskoreografi,  
tekstil farget med plantefarger.

Hannah Mjølsnes tørkede blomster 
på vindusglasset.
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Som tekstilkunstner jobber Eva Margrethe Ballo ofte med å ta utgangs-
punkt i lokale undringer, hverdagslige fenomener, tanker og observasjoner. 
Sammen med Inga Skålnes laget Ballo et stort teppe av lokal ull. Inspirasjonen 
til teppet fikk de da de leste at syv kilo med ull må til for å lage alt av klær 
når fiskerne skulle til Lofoten. Kunstnerne fikk samlet inn syv kilo ull fra flere 
forskjellige sauebønder på Vega som ble kardet, tovet og farget blå med 
planten vaid. 

Kunst i venterommet
Som fotograf jobber Inga Skålnes med kunstprosjekter der samtalene 
bak bildene er vel så viktige som sluttresultatet, og Skålnes bruker derfor 
mye tid på utforsking i prosjektene sine. Denne gangen laget hun et 
lydarbeid til venterommet på fergekaia på Igerøy, sammen med forfatter og 
lokalhistoriker Inga E. Næss. 

– I lydverket Hysværet og Søla har jeg utforsket historier fra øyene gjennom 
vegværinger. Man hører Elisabeth Næss Eilertsen lese opp alle øynavnene. 
Albert Emilius Stensholm synger om Hinskjæret. Kanutte Sofie Pauline 
Pedersen og Otto Arne Adolfsen Pedersen snakker med Inga E. Næss om Søla, 
forteller Skålnes.

Viltvoksende
Til Verdensarvsenteret laget Hannah Mjølsnes enda et verk inspirert av den 
unike plantefloraen på Vega. Medisinplanten rosenrot finnes viltvoksende på 
Vega og langs hele Nordlandskysten. Den er en ekstremt hardfør plante og 
slår rot i sprekkene på skjær og opp langs fjellvegger helt ute ved havet, der 
den står imot både havsprøyt, kulde og sterk vind, før den om våren blomstrer 
i klaser av små gule og røde blomster. Den er blitt benyttet medisinsk i Europa 
og Asia i lange tider for å takle utfordringene en møter i kalde klimaer. Roten 
inneholder beroligende stoffer som samtidig har en vitaliserende effekt. 
Mjølsnes lydarbeid Vindpust kunne man lytte til mens man drakk en kopp te  
av Rosenrot og så ut mot havet gjennom senterets vinduer. 

På verdensarvsenteret plasserte Eva Ballo to vimpler fra serien Trekkfugler. 
De blå silkevimplene laget hun av en gammel fallskjerm med ord skrevet i voks 
som forestiller fuglelyder fra noen av trekkfuglene på Vega. En av vimplene 
representerte lyden fra fuglekongens sang. Vimplenes indigoblå farge kom 
fra planten Vaid som vokser på noen få steder på øyene og som Ballo farget 
vimplene med. Planten har sannsynligvis har kommet hit med trekkfuglene, 
eller med folk reisende til fra andre steder i Europa.

Siste dagen av utstillingen serverte Karoline 
Sæter og Øyvind Novak Jenssen ulike matretter 
i prestegården laget på råvarer sanket inn fra 
hav og land, over og under vann.

Tine Charlotte Skaanes er opptatt 
av hvordan vi dokumenterer, kate- 
goriserer og klassifiserer omverden.

* Kunstslipp er navnet på nettverket som består av Randsonevega, Kunst-
bruket, Vegadagan/Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. 
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KUNST I OFFENTLIGE ROM
SISSEL M. BERGH  ◆  RAANEN VUODNA
MO I RANA

Ranas  
samiske historie
Hele fortellingen om Mo i Rana sirkler rundt gruvene og industriens 
betydning for kulturen og byens utvikling. Samtidig ligger Mo midt i  
et gammelt samisk område. I kunstprosjektet Raanen voudna tar Sissel 
M. Bergh for seg den samiske historien til Rana. «Raanen vuodna» betyr 
Ranfjorden/Ranbygden på umesamisk, og kommer fra «raane» som 
betyr grønn og kan henvise til et lunt og frodig område. 

Det er ikke slik at den samiske historien er helt borte fra Rana. Den er  
bare ikke en så tydelig del av byen og områdets identitet. Så da kunstner 
Sissel M. Bergh ble invitert av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) til å lage  
et kunstprosjekt med utgangspunkt i samisk tilstedeværelse og historie for 
Mo i Rana – så ønsket hun å gjøre noe for å synliggjøre dette sterkere. 

Et synliggjøringsprosjekt
– Det første jeg gjorde var å kontakte det samiske miljøet på Mo. Jeg var 
interessert i å høre deres synspunkt om hva et slikt synliggjøringsprosjekt 
kunne være. Det som skjedde etterpå, var at folk ble inspirert og engasjerte 
seg aktivt i å starte opp igjen en samisk forening, ettersom det ikke hadde vært 
noen organisert samisk aktivitet i Mo på femten år, forteller Sissel M. Bergh. 

Kunstprosjektet utviklet seg deretter gjennom i tett dialog med 
foreningen Raanen Saemieh og med flere andre lokale bidragsytere, der 
enkeltpersoner har vært svært viktige for Bergh, som både informanter  
og medhjelpere.

Første del av Sissel M. Berghs prosjekt var å arrangere et seminar.  
I november 2018 ble det holdt kunnskapsrike foredrag om ulike sider av 
samisk kultur, landskap og historie for Rana-området, og tilknytningen til 
kysten og øyene, samt innlandet over Kjølen. I løpet av seminarets tre dager 
var det over 200 nysgjerrige publikummere innom for å lytte og lære.

– I dagens Mo i Rana står historien om industri og gruvedrift sterk, med 
modernisering gjennom vannkraft og alle de tilreisende som kom fra fjern 
og nær for å arbeide i industrien. Samtidig ligger Mo i Rana midt i Raane, et 
eldgammelt samisk område med lange tradisjoner, som strekker seg opp til 
Svartisen og sør til Reevhtse/Røssvatnet, ut til kysten og langt inn i Sverige. 

Den samiske historien er ikke helt ukjent. Det er skrevet en god del lokal-
historie, og det finnes ganske mange historiske kilder. I tillegg er det gjort om-
fat tende registreringer av boplasser og anlegg i tilknytning til reindrift med mer.

– Seminaret ble derfor viktig, fordi det var med på å synliggjøre 
prosjektets hovedfokus. Det at det faktisk eksisterer mye informasjon og 
mange kilder om samisk historie i Rana traktene. Det er bare ikke så synlig  
i stedets identitet. Samisk kultur, historie og filosofi er i liten grad del av 
byen Mo i Ranas selvforståelse og fortellinger i dag, forklarer Bergh. 

Sterkere del av bybildet
Bergh hadde derfor lyst til å lage store informasjons-skilt til å plasseres 
rundt omkring i byen som siste del av sitt prosjekt. Skilt med forskjellige 
slags samisk informasjon som synliggjør bredden av samisk tilstedeværelse, 
kultur, kulturspor osv. i Rana området. 

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Are Bjørgen, Raanen Saemieh  ◆◆  Sissel M. Bergh

Geiterams/Bjønn-gopla. Skiltet henger utenfor Lyngheim skole. 
Se bilder av flere skilt på raanenvuodna.no.
Foto: Sissel M. Bergh
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– Jeg ville lage et enkelt prosjekt for å hente fram en usynlig arv 
gjennom å skilte det som allerede finnes av informasjon i lokalhistorie og 
arkiver. Rana er faktisk det tredje største reinbeitedistriktet i landet og den 
fjerde største samiske byen. I hele Rana området er det historiske hendelser, 
steder, stedsnavn, personer, myter og kulturminner som jeg ønsket å skilte. 

For å finne informasjonen til skiltene måtte hun oppsøke arkiver og lese 
mye lokalhistorie.

– Jeg har leste meg gjennom alle årbøkene for Rana og omlig g ende 
distrikter, fra 1960-tallet og fram til i dag. I tillegg til mange årbøker 
for Helgeland og en god del andre bøker. En viktig kilde har vært Anne 
Severinsens bidrag til Samerettsutvalget 2 fra 2007 om Helgelands samiske 
historie. I tillegg har jeg snakket med mange, fått tilsendt dokumenter og 
vært innom flere arkiv. Blant annet nasjonalbiblioteket på Mo, selvfølgelig.

Rana-samisk undervisning
Informasjon til å lage skiltet som er blitt plassert på Moholmen har 
for eksempel Bergh hentet fra en artikkel i Årbok for Helgeland 2012. 
På Moholmen lå den første skolen i Rana – en sameskole – etablert av 
samemisjonens leder Thomas von Vesten rundt 1723. 

– Vi vet ikke mye om sameskolens innhold annet at lærerne under-
viste både på samisk og dansk, og at det var kristendomslære som var 
hoved innholdet. Men til gjengjeld vet vi mye om sameskolen i Mosjøen, 
der barnebarnet til Petter Dass, Lorentz Dass, underviste – på samisk. 
I perioden 1729/1730 noterte han flittig om barna, deres utvikling, samt 

utdrag av noen av salmene barna lærte, forklarer Bergh. 
Det var tidligere arkivar Ove Pettersen som fant notatene etter Lorentz 

Dass. Han viste disse frem til professor i finsk-ugriske språk, Knut Bergsland, 
på 1970-tallet, og skrev så artikkel om dette som Bergh leste i Årbok for 
Helgeland 2012. 

– Disse nedskrevne utdragene er inkludert i teksten på skiltet og  
viser at det samiske språket som Dass underviste i var Rana-samisk. Altså 
Umesamisk, og ikke den mer sørlige variant som ble snakket blant folk  
i Mosjøen og Vefsn, forteller Sissel M. Bergh. 

– I tillegg har jeg lest at Rasmus Rachløw som var res. kapellan  
i Rana oversatte katekismen til Rana-samisk i 1726. Rachløw skrev også  
en ABC-bok og en bok om grammatikk – men alt dette er gått tapt. Kanskje 
benyttet Lorentz Dass seg av hans bøker, eller kanskje lærte han samisk  
i sin barndom på Alstadhaug.

Skiltene viste seg å bli en kompleks og omfattende del av prosjekt 
Raanen voudna. Sissel M. Bergh håpet å kunne produsere 50 skilt, men 
budsjettet tillot kun 37 stykker. Det har også tatt lang tid å få tillatelser til  
å sette opp skiltene, mulig hun må tilbake til våren neste år for å sette opp 
de siste skiltene langs veiene. Til å sette opp skiltene har Sissel M. Bergh  
fått god hjelp fra Raanen saemieh og Bygdelaget i Utskarpen.

I første omgang skal skiltene få stå i to år. Eierskapet og ansvaret for 
skiltene har Nordnorsk kunstnersenter i samarbeid med Rana kommune. 
Oversikt over skiltene og deres plassering kan du se på nettsiden:  
raanenvuodna.no.

 ◆ Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) har 
i 2017–2019 produsert og presentert 
en serie kunstprosjekter på Mo 
av kunstnerne Robert Johansson, 
Hannah Mjølsnes & Mike Leisz, Mette 
Edvardsen og Aleksander Johan 
Andreassen. 

 ◆ Høsten 2019 kunne Sissel M. Bergh 
endelig presentere resultatet av sitt ett 
år lange prosjekt «Raanen vuodna».

 ◆  NNKS står for prosjektet og kura-
tor Karolin Tampere har vært 
prosjektleder.

 ◆ Raanen Vuodna er støttet av Bildende 
kunstneres hjelpefond og Heltzens 
minnefond.

Skiltene i Raanen  
Vuodna bidrar til å  
synlig gjøre den sam - 
iske historien i Rana.
Foto: Are Bjørgen/
Raanen Saemieh

◀ Skiltprosjektet åpnet i august med en byvandring i Mo ledet 
av Sissel M. Bergh der rundt 30 mennesker deltok. Her ved 
skiltet plassert utenfor den første sameskolen på Moholmen. 
Foto: Are Bjørgen/Raanen Saemieh
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SE KUNST –  
Ny profil og nye muligheter
Det er ikke bare Bodø by som er i forandring. Det er organisasjonen  
Se Kunst i Nord-Norge også. Nå går SE KUNST i retning av å bli et senter  
for det profesjonelle kunstfeltet i et internasjonalt og nordnorsk land-
skap. Vår forankring i landsdelen går fra å være en sentral produsent  
og formidler av utstillingsturneer i hele Nord-Norge – til å konsentrere 
vår virksomhet i Bodø og Nordland. 

I vår nye retning har SE KUNST fokus på å arbeide med å styrke kunnskap, 
produksjon og formidling av samtidskunst. Ved å bygge nettverk, dele 
kunnskap og tilrettelegge for møteplasser for de som skaper og de som 
formidler kunst. Publikum skal få et bredt tilbud av kunstopplevelser, og 
kunstnere en mer aktiv og spennende kunstscene.

Hvorfor? 
SE KUNST har siden 1976 hatt en sentral oppgave med å synliggjøre og 
fremme engasjement for kunstfeltet i nord. Endringene i finansiering fra 
staten, regionreformen og reforhandlingen av Den nordnorske kulturavtalen, 
har gitt oss nye muligheter med tanke på SE KUNST sine satsningsområder 
og prioriteringer. 

Vi ønsker derfor at vår fremste oppgave er å bidra i å løfte kunstscenen i 
Bodø og Nordland. SE KUNST skal være en pådriver for at det skapes, vises og 
formidles kunstprosjekter og utstillinger her. Vi skal jobbe for å stimulere til 
kunnskapsdeling mellom profesjonelle utøvere på tvers av fagfelt, mellom 
arrangører, institusjoner og ulike kompetansemiljøer regionalt, samt 
nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å gjøre kunsten mer tilgjengelig 
for publikum, slik at de får mulighet til et rikt tilbud av opplevelser og 
kunnskapsrike møter med kunst.

Vendepunktet
Hva skal til for å løfte kunstfeltet i Bodø? Året 2016 markerte et vendepunkt 
for å tenke nytt om fremtiden til SE KUNST. Et samarbeid med det ferske 
profesjonelle dansekunstmiljøet i Bodø resulterte i første utgave av Bodø 
Biennale med samarbeidspartner Bodø Arena for Dansekunst (BAREDANS). 
Bodø Biennale er en ny kunstfestival med ambisjoner. En tverrfaglig 
kunstnerisk festival som annen hvert år danner en arena for produksjon  
og formidling av nyskapende samtidskunst og samtidsdans, for å bidra til  
å styrke fylkeshovedstaden som et attraktivt knutepunkt for fagmiljø innen 
kunstens mangfold.

Biennalen er med på å definere vår nye retning, og er ett av de tre bær-
ende pilarer som blir viktige for å gjennomføre arbeidet til SE KUNST. Den 
andre pilaren består i å styrke nettverket av profesjonelle aktører i det visuelle 
kunst  feltet i Nord ved å arrangere foredrag, kurs, seminarer, workshops og 
kritiske samtaler. Den tredje viktige pilaren i vår virksomhet er SeKunstMagasin 
– som formidler og publiserer informasjon, kunnskap, omtaler og faglig 
funderte meningsytringer om den samtidskunsten som skapes og vises på 
den nordnorske kunstscenen, på papir og elektroniske plattformer. 

Skal ikke gjøre det alene
Bodø er en storby der endringer vil skje nå som nasjonalpolitikken styrker 
byene og regionale sentre. Den satsningen vil uten tvil påvirke kunstfeltet  
i byene og regionssentrene.  I samarbeid med Nordland fylke, Bodø kom- 
 mune og andre aktører i kunst- og kulturfeltet, skal SE KUNST jobbe strate-
gisk for å bidra til å løfte kunstfeltet i landsdelen og synliggjøre den som en 
del av den norske kunstoffentligheten. Dette er vårt fokus nå – å bidra i et 
felles løft.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Dan Mariner

Bestillingsverket CAPRICE av Aleksander Johan Andreassen 
og Maria Landmark laget til Bodø Biennale 2018.
Foto: Dan Mariner

Diorama for Bodø av koreograf Ingri Fiksdal fremført 
i Breivika bystrand under Bodø Biennale 2018.
Foto: Dan Mariner
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Årsmøte 2020

Sett av datoen! 

Se Kunst i Nord-Norge  
avholder sitt årsmøte  

 
fredag 20. mars kl. 17  

Hos Atelier NŌUA,  
Storgata 56 i Bodø

 
www.sekunst.no

NYHET

Ny nettside
I januar 2020 vil SE KUNST få en helt ny utforming av nettsiden  
www.sekunst.no. Den skal gi enklere tilgang på informasjon om 
aktiviteten til SE KUNST – og ikke minst skal SeKunstMagasin få en  
mer fremtredende plass slik at du kan holde deg oppdatert på noe  
av det som skjer på kunstfeltet i nord.  

I høst har vi jobbet intensivt med Seria her i Bodø for å skape en mer 
aktuell og fleksibel nettside som vil se bra ut på alle digitale flater. Dette 
blir en livlig og fargerik nettside med praktisk utforming som skal gjøre 
det lett for de fleste å navigere seg rundt.  I tillegg får vi nå plass til å 
publisere flere saker fra magasinet. Dybdeartikler, utstillingsomtaler, 
kunstnerintervjuer og kunstkritikk publisert i papirmagasinet skrevet  
av dyktige skribenter som har vokst frem i landsdelen de siste årene.  

Hva skjer i Nord-Norge? 
Den populære utstillingskalenderen på side to i SeKunstMagasin vil 
du nå finne på sekunst.no. Her legger vi ut informasjon om aktuelle 
og kommende utstillinger i regionen. Vi oppfordrer visningssteder, 
kunstnere og andre aktører til å bidra til utstillingskalenderen med 
informasjon om utstillinger og kunstprosjekter. 

Er det ønskelig å benytte sekunst.no som en informasjonskanal for 
å annonsere aktiviteter, arrangementer og utlysninger, eller en mer 
fremtredende synlighet overfor våre lesere? Da kan vi tilby nettannonser 
til gode prisavtaler for kulturaktører og visningssteder. Alle som kjøper 
annonseplass i papirutgaven av magasinet vil i første halvdel av 2020  
få annonsen sin på nett – gratis av oss.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Se Kunst
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ŠOOP ŠOOP  ◆  SÁMI DESIGN DAYS 2020
RØDBANKEN, TROMSØ,  
4.–5. FEBRUAR 2020

NYHET

Ny arena for 
samisk design

Ny kurator til 
Stormen kunst

Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020 er den første profesjonelle 
samiske designmessen som arrangeres i Norge. Dette skal bli en 
ny arena og møteplass for designere, produsenter, tradisjonelle 
håndverkere og innkjøpere fra hele landet midt i en av Sápmis  
største byer, Tromsø. 

De samiske designdagene skal fremme både store og små aktører 
og produsenter innen design fra Norge for å tilgjengeliggjøre deres 
produkter til motebutikker, interiørforretninger, gallerier, museer og 
øvrig. Her skal man fremme hvordan samisk design kan være synlig langt 
utover det tradisjonelle turistmarked. I en leken og urban setting skal de 
samiske designdagene vise frem mangfoldet i samisk identitetsuttrykk 
med respekt for tradisjonell kultur og identitet.

Under designdagene vil det være duket for å se det beste av samisk 
design innenfor klær, smykker og interiør, visning av produktlanseringer 
for kommende sesong til innkjøpere. Dette skal være en arena for 
produsenter å vise seg til et marked som strekker seg utover lokal-
markedet som de fleste selger til. Samtidig skal messen åpne for at  
flere utenfor Sápmi får øynene opp for at samiske varer er mer enn  
kofter og kniver.

Šoop Šoop 2020 følger en etisk plattform som skal bidra til at produ-
senter og innkjøpere får økt kunnskap om forvaltning av samisk identitet 
og kultur i en kommersiell setting. Dette innebærer en forståelse for at 
samiske kulturuttrykk skal fremmes på en respektfull måte, for eksempel 
at tradisjonelle kofter følger familie og kulturtilhørighet, mens samiske 
designobjekter som skjerf, klær og smykker er tilgjengelig for alle.

Šoop Šoop 2020 arrangeres av Sametinget, Árvu designbyrå, Være og 
Kreativ Industri som en del av Samisk uke i Tromsø 2.–9. februar 2020.

Stian Hansen er ansatt som ny kurator og produsent for Stormen 
kunst i Bodø. Han overtar etter Aslak Juell Kristensen som i høst 
avsluttet jobben etter to år som galleriets første kunstfaglig kurator.

Visningsrommet i Stormen bibliotek har presentert en rekke kunst-
utstillinger siden det åpnet i 2014, og blitt et betydningsfullt tilskudd  
i Bodø for vising av ny og eldre samtidskunst i byen. Nå overtar kunstner 
Stian Hansen (33 år) stafettpinnen. Hansen har nettopp flyttet hjem  
til Bodø. 

Til Se Kunst Magasin forteller Stian Hansen at han synes det har  
vært fint å komme tilbake til Bodø etter å ha bodd i ni år i Oslo og tre år i 
Frankfurt etter å ha fullført sin mastergrad ved Hochschule für Bildende 
Künste – Städelschule.

– Jeg trives godt i den nye jobben som kurator for Stormen kunst  
i Stormen bibliotek. Jeg tenker at Stormen kunst skal bidra med å være 
et aktuelt visningssted for samtidskunst som viser lokale, nasjonale, 
internasjonale og samiske kunstnerskap, forteller Hansen.

Det er i hovedsak han som får lov til å sette programmet for Stormen 
kunst, men han har planer om å involvere andre også.

– Akkurat nå så har min forgjenger, Aslak Juell Kristensen, satt 
utstillings programmet fram til neste november. I 2020 blir det utstillinger 
med Up North, en gruppeutstilling med Hilde Frantzen, Christine Malnes 
og Linn Rebekka Åmo, og en duoutstilling med Natasha Berg og Tone 
Aaness. Deretter åpner vi en separatutstilling med Silke Mathé som vil  
stå gjennom sommeren, informerer Hansen.

Det er først etter at Bodø biennale åpner høstprogrammet at Stian 
Hansen kan avslutte sesongen med den første utstilling der han har fått 
invitere kunstnere til å stille ut i november og desember.

– Fremover skal vi også satse på å ha gode pedagogiske opplegg 
for barn og unge, som skal være med på å skape et fundament for 
den visuelle kunsten i byen, sier Stian Hansen, som i tillegg til sin 
kunstutdannelse har gått faglærerutdanning i formgiving, kunst  
og håndverk.

Årets siste utstilling i Stormen er NorlandiART-19 som åpner  
7. desember og står frem til 4. januar.

✎ Sámi Design Days
 Árvu designbyrå  ▶  Marie Louise Somby

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Stian Hansen
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THE RUSSIAN CONNECTION  ◆  BARENTS SPEKTAKEL 2020 
TERMINAL B, KIRKENES, 12.–16. FEBRUAR 2020

Den russiske koblingen
Brexit-kaos og fremvekst av nasjonalistiske bevegelser i Europa. 
Uventede valgresultater og en verden full av spionasje og overvåkning. 
Mange av Vestens problemer kan angivelig spores tilbake til en eller 
annen form for russisk innblanding i liten eller stor skala. I en verden 
full av desinformasjon, feilinformasjon og alternative fakta – hva er i 
realiteten sant, og hva er oppspinn? Overdriver mediene situasjonen 
ved å lage store overskrifter? Eller eksisterer det virkelig et enormt 
koordinert program rettet mot å destabilisere de som ikke følger 
Moskvas agenda?

Velkommen til Barents Spektakel 2020 – The Russian Connection. I februar 
inviterer Pikene på broen til en festival som forsøker å samle alle lede-
trådene for å finne ut om – Russland styrer alt? 

Her i nord er den russiske tilstedeværelsen mer enn bare global politikk. 
Her har historiske bånd, handelsavtaler og felles erfaringer formet regionen 
politisk, økonomisk og kulturelt. Det har bidratt til at Russland er sterkt til 
stede i det offentlige rom. Hvordan passer dette inn når man vurderer den 
russiske innflytelsen i verden i dag?

Faner og byvandring
Festivalens fem «kunststasjoner» følger det russiske sporet gjennom et 
histo risk og samtidig perspektiv. Alexis Destoops kunstfilm Northern Drift er 
en antropologisk reisedagbok om kunstnerens ferd langs grensen mellom 
Norge og Russland. I dette karrige landskapet fullt av vakttårn, nye lysende 
Gazprom-bensinstasjoner og rester fra den kalde krigen har Destoop filmet 
siden 2011 i samarbeid med Pikene på Broen. 

Kunstprosjektet The Russians Did It (Ellisif Wessel and the Partisans, from 
Yesteryear until Today) av gruppen Alt Går Bra (Agnes Nedregård og Branko 

Boero Imwinkelried) forsker på tabuer knyttet til russerne. Prosjektet  
har valgt å fokusere på det forholdet folk i Øst-Finnmark har til sine 
russiske naboer. Prosjektet har resultert i en serie faner som knytter seg 
sterkt til fane-tradisjonen som blant annet den norske arbeiderbevegelsen 
har til felles med den russiske og sovjetiske tradisjonen med militære og 
religiøse faner. 

Kunstnerkollektivet Circumambulation fra St. Petersburg (Vlada 
Milovskaya, Leyla Aliyeva, Daria Bresler, Evgenia Myakishev) jobber med de 
kulturelle, psykologiske og politiske rammene i Kirkenes og omegn og lager 
et slags psykogeografisk prosjekt. Under festivalen invitere de til byvandring 
som følger et imaginært nettverk av ruter og spor i Kirkenes. Endringer skjer 
i naturen på ganske samme måte som menneskene endrer sine bevegelser 
på Jorda. Kunstneren Inghild Karlsen har i en årrekke samarbeidet med 
forskningsmiljøer i Tromsø, Svalbard og i Murmansk. Hennes installasjon 
Krabbetid handler om hva som lever i mørket på bunnen av havet. 

Spionasje og konspirasjonsteorier
Pikene på broen har også gleden av å presentere den co-kuraterte 
utstillingen Spy DIY i samarbeid med den russiske kunstneren og kuratoren 
Aristarkh Chernyshev. Utstillingen vil presentere kunstnere som arbeider 
med tema som spionasje, det mørke nettet, hacking, mockumentary 
og konspirasjonsteorier, hvor flere prosjekter involverer aktivister, 
programmerere og andre fagpersoner som ikke posisjonerer seg som 
kunstnere. I utstillingen deltar Anders Eiebakke, Dmitry Morozov ::Vtol::, 
Elena Nikonole, Valentin Fetisov, The Green Front, Anthony van der Meer,  
!Mediengruppe Bitnik, The Yes Men, Hans Übermorgen, Ad Nauseam, 
Andrew «bunnie» Huang & Edward Snowden.

✎   Pikene på broen  ▶  Michael Miller

Alt Går Bra, The Russians Did It …, kunstnergruppen består av 
Agnes Nedregård og Branko Boero Imwinkelried.

Stillbilde fra filmen Northern Drift.
© Alexis Destoop
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MARIANNE HESKE  ◆  A DOLL’S HOUSE  ◆  
VINTERLYSFESTIVALEN 2020
RANA KUNSTFORENING,  
08. FEBRUAR–07. MARS 2020

A Doll’s House
Marianne Heske er en av Norges mest anerkjente kunstnere. Hun 
har vært aktiv som kunstner i mer enn 40 år. Heske er godt kjent 
i utlandet hvor hun har stilt ut på museer over hele verden med 
videokunst, skulptur og dukkehoder. Rana kunstforening presenterer 
en utstilling med Marianne Heske under Vinterlysfestivalen i februar.
 
Mange kjenner kanskje best til hennes Prosjekt Gjerdeløa som har skrevet 
seg inn i Norsk kunsthistorie og historien om konseptkunst spesielt. I 
1980 deltok hun i XI Biennale de Paris med sitt kunstprosjekt som gikk 
ut på å flytte en 350 år gammel løe fra Tafjord i Sunnmøre til Paris og 
utstillingen på Centre Pompidou. Da utstillingen var over ble Løa fraktet 
tilbake til Norge og stilt ut hos Henie Onstad Kunstsenter. Deretter ble 
den fraktet tilbake til Tafjord og satt opp igjen på sitt opprinnelsessted  
– nøyaktig ett år etter demonteringen. I 2018 skapte Prosjekt Gjerdeløa 
igjen avisoverskrifter da Nasjonalmuseet ikke ville kjøpe det mye  
omtalte verket. Derimot ønsket kunstsamler Nicolai Tangen å sikre  
seg kunstverket for to millioner kroner for å gi det til den nye Kunst - 
siloen i Kristiansand.

Alle har et hode
Sentralt i Heskes kunstnerskap er skulpturene som ligner små dukkhoder. 
Dette er et livsprosjekt basert på et antikvarisk 1800-talls dukkehode 
Heske fant på et marked i Paris i 1971. Det originale dukkehodet fra Paris 
har vært utgangspunktet for en mengde dukkehoder Heske har fått 
produsert i mange forskjellige land. Der har lokale håndverkere laget 
sine egne tolkninger av det originale dukkehodet fra Paris, og utformet i 
ulike materialer representerer hvert dukkehode kulturer fra hele verden 
deriblant Zimbabwe, Kina, India og Norge.

Heske mener at hodene viser til det unike i hvert menneske – de 
kan sees alene eller i grupper, og refererer til relasjoner oss mennesker 
i mellom. Alle har et hode. Vi er alle forskjellige og unike. Dukkehodene 
kan derfor sies å kunne representere menneskeheten og danner en 
situasjon der man kan møtes og stå sammen. I 2014 laget Heske ett syv 
meter høyt dukkehode for å plasseres i Thorsovdalen i Oslo som del av 
Skulpturstopp – der kunst i offentlige uterom skal bidra til å gjøre folk 
oppmerksom på kunst i lokalmiljøet. Et kunstverk som Heske mener skal 
appellere til å bruke hodet.

Utstillingen er satt sammen av Galleri QB i Oslo og har det siste året 
vært på turné i Norge til forskjellige visningssteder for å presentere 
verk av Marianne Heske for et nytt publikum.

✎  Rana kunstforening

www.addezetterquistkunstgalleri.no

ADDE ZETTERQUIST KUNSTGALLERI

Storjord i Saltdal

Skiftende gjesteutstillinger og utstillinger av 

Per Adde og Kajsa Zetterquist́s kunst, liv og virke

Galleriet er åpent på forespørsel i desember og januar. 

Fri entré
 

Følg oss på facebook for oppdateringer om

gjesteutstillinger og andre arrangementer

Tusen takk til alle dere som har 

vært innom Adde Zetterquist kunstgalleri 

i året som har gått, og velkommen til 

nye kunstopplevelser i 2020

Adde Zetterquist kunstgalleri

A Doll’s House, detalj.
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4. - 11. juli 2020
galleria.no festspillenehelgeland.no

Vil du stille ut din kunst i Norges lengste galleri?
Galleria Kunstfestival tar hele den vakre Sjøgata i Mosjøen i bruk.
Meld deg på innen 15. januar for Early Bird-rabatt på 20%!
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Betzy
En badass marinemaler, 
glemt av historien.
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