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Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024 vil stå på agendaen flere 
år fremover for mange kunst- og kulturaktører. Dette er en fantastisk 
mulighet til å løfte Bodø og resten av Norges nordligste kunst- og kulturfelt 
inn i en internasjonal sammenheng. Vi er klar for å ta del i den storslagne 
kulturfesten. Ikke minst å gripe tak i de mulighetene dette gir for å bygge 
opp et bærekraftig kulturliv i landsdelen. Spørsmålet er om vilkårene for  
å styrke infrastrukturene på feltet er tilstede?

Vår begeistring over Bodø 2024 er derfor preget av bekymring.  
Det økonomiske ansvaret for kulturlivet skal overføres til fylkeskommunene  
ved kommende årsskifte i iht. til regionreformen. Det kan ikke understrekes 
nok at statlige overføringer er avgjørende i Nord-Norge, også i Bodø  
og Nordland. 

Vi er en del av et kulturliv bestående av skjøre byggesteiner og få 
kulturinstitusjoner. Kun et fåtall har statlig driftstilskudd, eller er blitt 
inkludert i poster på statsbudsjettet som et resultat av kulturpolitiske 
forhandlinger. Det er politikerne på Stortinget som har bestemt hvem som 
skulle inn i Kulturdepartementets budsjettposter. 

Se Kunst i Nord-Norge (Bodø) og Nordnorsk Kunstnersenter (Svolvær) er 
to sentrale kunstinstitusjoner på kunstfeltet her nord, som over flere tiår 
har bygget opp en infrastruktur med et landsdelsperspektiv. Da ansvaret for 
post 74 ble flyttet fra Kulturdepartementet til Kulturrådets kulturfond i 2011, 
var SE KUNST blant de mottakerne som ble med på flyttelasset.

Kulturrådets forvaltning av driftsstøtteordning praktiseres etter 
Kulturrådet retningslinjer, hvor det foretas en kunst- og kulturfaglig 
kvalitetsvurdering av tiltakene og armlengdes avstand prinsippet gjelder. 
I Kulturrådets retningslinjer står det at det blir lagt vekt på en helhetlig 
oversikt over feltet med målsetning om: «Styrke og videreutvikle 
infrastrukturen av visningssteder og arrangører». De beslutninger som 
styres gjennom Kulturfondet med fordelingen av tilskuddene har avgjørende 
og gjennomgripende konsekvenser. Hvordan kvalitetsikrer Kulturrådet en 
helhetlig oversikt over kunstfeltet? 

Det er både interessant og svært urovekkende at av de 31 aktørene på 
det nasjonale visuelle kunstfeltet i 2020 mottok 21 aktører i Oslo fylkes-
kommune 66% av den totale tildelingen, dvs. 75 millioner. Mens tre aktører 
i Nord-Norge mottok til sammen rundt 15%. Av 11 millioner kroner fordeles 
75% til Nordnorsk kunstnersenter som mottar 8 millioner, mens Tromsø 
Kunstforening og Se Kunst i Nord-Norge mottar rundt 1.6 millioner kroner 
hver. De kunst- og kulturinstitusjonene som utgjør infrastrukturen til det 
nordnorske kunstfeltet er over hodet ikke dimensjonert i forhold til vårt 
geografiske område (som utgjør halve landet). 

Når Kulturrådets fagutvalg fordeler driftstilskudd til kunstinstitusjoner 
i Nord-Norge definerer de samtidig et mandat og utøver definisjonsmakt 
over etablerte strukturer, og da har politikken flyttet inn. Når Kulturrådet 
faser ut kulturaktører gjennom å ta bort driftsstilskudd så utøver Kultur-
rådet kulturpolitikk, uten at vi er kjent med den politiske agendaen, eller kan 
stemme på den! 

Infrastrukturer som er bygd opp over tiår blir lagt ned, og etter - 
later seg fundamentale tomrom. Er frie tøyler uten ansvar forenelig  
med Kulturrådets nye områdeplan for visuell kunst vedtatt 13.12.2019?  
Her står det at: «Kulturfondet skal styrke kvaliteten og mangfoldet  
i samtidskunsten,  
og styrke formidlingen av den slik at kunsten når et større publikum  
og får en tydeligere plass i samfunnet». 

Bærekraft i infrastrukturer er avgjørende for nettopp utvikling  
og vekst i det regionale kunstfeltet.

Infrastrukturen som omfatter hele verdikjeden; fra de som skaper 
kunsten til de som formidler den til et publikum, som bidrar til å bygge 
kunnskap og tilrettelegge for opplevelser av kunst. Derfor mener vi at 
vilkårene må sikres gjennom et politisk mandat, og at regionen selv  
må få kunne definere sine perspektiver.

Bærekraft i infrastrukturen for kunstfeltet betyr forutsigbarhet og 
langsiktig finansiering. Det er ikke forenlig med ettårige driftstilskudd,  
som må søkes på nytt hvert år slik praksisen er. 

SE KUNST mener derfor at staten har et klart ansvar for å sikre at  
helt nødvendig infrastruktur på kunstfeltet både ivaretas og utvikles.

Vi er klar for å arrangere en spektakulær Bodø Biennale i 2024. Allerede 
er biennalen for visuell kunst og samtidsdans blitt en attraktiv arena. 
Interessen fra kunstnere bekrefter at kommende biennalen høsten 2020 
blir et kreativt fyrverkeri av kunstopplevelser for publikum, i offentlige 
utradisjonelle og tradisjonelle inne og uterom i Bodø. 

Men, hvem tar ansvaret for å sikre helheten i at kulturlivet oppleves 
som relevant og representativt for hele befolkningen? Hvordan skal vi sikre 
at kulturlivet har en fremtid og oppleves som tilgjengelig og relevant der 
frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg fremmes? 

SE KUNST – Bodø, 16. mars 2020

Trine Noodt, styreleder

LEDER 

finnmark  
Trine Noodt
Styreleder

•  40 72 91 88
✎ trine.noodt@gmail.com

styret

nordland  
Hanne Barvik  
Styremedlem

•  997 01 390
✎ hanne.barvik@
    meloy.kommune.no

troms  
Lise Dahl
Styremedlem  

•  91 57 33 62
✎ lise@nnkm.no
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Se Kunst i Nord-Norge

BærEkraftig infrastruktur  
i kunstfeltet må sikres!

Følg oss på Instagram @sekunstinordnorge

Eva Skotnes Vikjord, daglig leder
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MARS–JUNI 2020

kunstguide nord

Gustav Vigeland, Mann og kvinne 
(Natten), 1898, bronse. Detalj.

Foto: Annar Bjørgli/
Nasjonalmuseet

Hanne Grieg Hermansen, 
Solnedgang ved Fagerholt, 2016. 

Blyant på papir/aluminium. Detalj.
Foto: @Hanne Grieg Hermansen

I Den Nordnorske Kunstutstilling 2020 deltar Malin L. Nordstöm med  
Moja på Tvoja og fraser fra pomorhandelens russenorsk. Detalj.

Foto: Amalie Mari Selvik

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

02.02.–03.05.
Anders Sunna
AddeZetterquist kunstgalleri, Saltdal

06.02.–26.04.
Et indre Sáiva – Ragna Misvær Grønstad
Galleri Bodøgaard, Bodø

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

22.02.–29.03.
SYART – Syrian Art Far North 
Galleri NordNorge, Harstad

09.03.–31.12. 
HOS NNKM
Nordnorsk Kunsthåndverkmuseum

14.03.–05.04.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Svolvær kunstforening

21.03.–25.04.
Conventus 
Sortland kunstforening

21.03.–03.05.
Bjørg Jakhelln
Bodø kunstforening

28.03.–24.05.
Katarina Pirak Sikku
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok 

28.03.–24.05.
Arnold Johansen
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok

28.03.–07.06.
Inghild Karlsen
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

01.04.–30.04. 
Kunstsamlingen
Alta kunstforening

25.04.–16.05.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Mosjøen kunstforening 

09.05.–09.08.
Thor Erdal 
AddeZetterquist kunstgalleri, Saltdal

14.05.–06.09. 
Angsten står i sofaen – Gustav Vigeland
Alta Museum

15.–31.05. 
Masterutstillingen 2020 – 
Kunstakademiet i Tromsø
Tromsø kunstforening

23.05.–05.07.
Twisted Tourist –  
Hanne Lydia Opøien Figenschou
Bodø kunstforening

06.06.–09.08.
Silke Mathé
Stormen Kunst, Bodø

06.05.–06.06.
Thomas Simonsen Balmbra
Bodøgaard – kunst & kultur

06.06.–23.08.
Rose-Marie Huuva
Sámi Dáiddaguovddáš 

17.06.–01.08. 
Tomas Colbengtson 
Sijti Jarnge Samisk kultur  
og utviklingsenter, Hattfjelldal

20.06.–16.08.
Marianne Bjørnmyr, Hanne Grieg Hermansen
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

20.–28.06
Festspillutstillingen
Galleri NordNorge, Harstad

Flere utstillinger finner du på www.sekunst.no/Kunstguide-Nord.
Bidra med utstillinger til Kunstguide Nord via magasin@sekunst.no.
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REPORTASJE

Nomadisme  
no more
Et kiosklokale har kastet den gamle hammen og gjenoppstått som 
Gallerikiosken. Etter femti års aktivitet og en nomadisk tilværelse for 
Vadsø Kunstforening, har de nå landet og bygget et rede. 

Flere enn tjue ulike lokaler har vært brukt til utstillinger gjennom årene. 
Styreleder i Vadsø kunstforening gjennom sju år, Monica Milch Gebhardt, 
forteller at det alltid har vært et ønske om permanente utstillingslokaler. 

Nomade/bofast
– Vi har vært nomadiske i mange år, men dette har vært et ressurs-
spørsmål. Da muligheten i 2015 åpnet seg for å ha lokaler på Vadsø 
museum – Ruija kvenmuseum, fungerte det bra. Det var nært vadsø-
skolene, noe som var praktisk for formidling i samarbeid med museet,  
og man kunne oftere ha åpent på dagtid, forteller hun. 

Nå skal imidlertid museet oppgraderes, for å bli et mer hensiktsmessig 
museumsbygg. Dermed måtte både museets ansatte og alle leietakerne ut. 
Kunstforeningen fikk igjen et sterkt ønske om å finne et permanent lokale, 
for alternativet ville vært pop-up-galleri ulike steder. Igjen. Men som de sier 
i forretningslivet: location is everything. 

I et forretningsbygg med en brun pub, kommunens servicekontor  
og flere kjedebutikker i nabobyggene, kunne ikke de gamle kiosklokalene 
vært mer sentrale. Dagen før åpninga er både frivillige, håndverkene og 
flere fra styret i lokalene. Det er lyst og romslig mellom montrene med 
Philipp Spillmanns verk – som er første kunstner som presenteres i de 
nye utstillingslokalene. Milch Gebhardt forteller at de store lokalene var 
helt ideelle: rimelig husleie, god infrastruktur, bakrom og plass til både 
gallerirom, butikk, formidlings - og prosjektrom, og ikke minst: det ligger 
midt i bysentrum. Lokalet har forsåvidt vært utleid til kunstutstillinger 
tidligere, under Varangerfestivalene i både 2019 og 2018. 

– Det oppfylte alle våre ønsker og hadde den mest sentrale 
beliggenheten av alle lokalene vi vurderte. Den økonomiske støtten har 
kommet både fra Kulturrådet og Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-
Norge. I tillegg har en gunstig husleie og annen støtte fra lokalsamfunnet, 
både direkte og indirekte, kommet kunstforeningen til unnsetning. 
Men som på andre steder med pluss minus 5000 innbyggere så har 
dugnadsånden vært svært viktig for å få det til. 

Etablert samarbeid
I Finnmark er det langt mellom formidlingsarenaene for profesjonell kunst. 
Dermed er det viktig å presse sitronen mest mulig når man har kunstnere 
både på AiR-opphold og som utstillere hos Vadsø kunstforening. 

– Lokalene her er tilrettelagt for mer kortvarige prosjekter og ulike 
formidlingstiltak som for eksempel Den Kulturelle Skolesekken. Slik at 
kunstnerne også får et tilbud om å gjøre formidlingsprosjekter mens man 
jobber i Vadsø, og skolebarna får oppleve profesjonell kunst. Prosjekt-
galleriet åpner opp for at unge, regionale kunstnere kan benytte det til å 
stille ut kunstprosjekt, eller bruke rommet som atelier for kunstproduksjon, 
forteller Milch Gebhardt. 

I byen ligger også et av Troms og Finnmark fylkeskommunes gjeste-
atelierer, som kunstforeningen allerede har et mangeårig samarbeid med.

– Noen ganger har kunstnere utstilling i kunstforeningen etter gjeste-
opphold, og nå har de også bedre lokaler til å ha workshop i, eller til å bidra 
på annet vis under oppholdet, sier Milch Gebhardt, og henviser til prosjekt-
galleriet. Med Varangerfjorden utenfor vinduene, er gjesteatelieret på øst-
siden av Vadsø attraktivt for kunstnere både fra Norge og resten av verden. 

Søppel/mat
Åpningsutstillingen til den sveitsiske smykkekunstneren Phillip Spillmann 
heter Sources. Mange av smykkene og objektene viser mat, laget av 
gjenkjennelige plast- og trerester han har funnet. En laksekotelett av 
en rosa garnblåse, sjøpølser av garnringer, og koteletter av trebiter. Ikke 
minst smågrisene med utskåret skinke liggende under glassklokker, og en 
plastversjon av den brune pølsa maten transformeres til etter et døgn i 
tarmsystemet vårt. 

Spillmann er kjent for å lage smykker og gjenstander av rest materialer 
som hermetikkbokser, og har flere ganger stilt ut på Den Nord norske 
Kunstutstilling, i tillegg til flere utstillinger i inn- og utland. I Guovdageaidnu/
Kautokeino jobber han i halv stilling som gullsmed på Juhls. Kunsten hans 
skal kunne fungere både som smykker, men også løsrevet fra kroppen, som 
gjenstander som spiller sammen med omgivelsene. 

– Mat har så mange dimensjoner og har en stor rolle i kunst, spesielt 
i Asia. Det er så sentralt i våre liv, sier Spillmann. Det humoristiske, 
tilsynelatende enkle, spiller en rolle i Sources. 

– Tematikken er alvorlig, men man kan bruke humor for å takle det, 

✎   Susanne Hætta  ▶  forfatter, fotograf, kunstner og frilansjournalist

▶
En meget godt besøkt galleriåpning.  

Her sees Phillipp Spillmanns Sea Cucumber,  
objekt med brosje, utskåret av funnet garn- 

ring i plast, hi-macs, sølv og stålnål.

Vadsø kunstforening sitt nye visningsrom  
for kunst Gallerikiosken sett utenfra.
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avslutter Spillmann, som synes det var fint å kunne stille ut i de nye lokalene 
til Vadsø kunstforening. 

– Alt var klart. Det var bare å komme og sette opp utstillingen. 

Galleri/kiosk
Vadsø kunstforening sitt nye galleri har også en slags kioskdrift, mer presist 
en liten kunstbutikk der man kan få kjøpt kunst og kunsthåndverk. Her skal 
det i første omgang selges produkter av Michèle Noach (grafikk), Kongsfjord 
atelier (grafikk og rammer), Michiko Takahashi Nilsen (keramikk), Lene Tori 
Obel Bugge (keramikk), Andrea Muribø (smykker), Anu Forselius (smykker), 
Sonja Siltala (kunstfoto), og selvsagt smykker av Philipp Spillmann. 

Navnet Gallerikiosken ble lansert på åpningen lørdag 7. februar. Dessverre 
kom ikke det nye skiltet til åpningsdagen. Spenningen ble utløst likevel, med 
et manipulert bilde med det nye navnet, som ble vist frem til de oppmøtte. 
Det var stinn brakke, med rundt 200 besøkende i løpet av åpningsdagen. 
Trangt og tett med folk som det ble; likevel ville ikke kunstinteresserte 
vadsøværinger gå glipp av en slik begivenhet.

– Kunst vekker masse følelser, og det er det som er artig med kunst,  
sier Vigdis Johnsen, vadsøværing, opprinnelig fra Tjeldsund. 

– Det er et kjempefint tilskudd til kulturlivet, etter at byen også har fått 
ny kultursal og ny kino. Det var en sorg da butikken iGalleri la ned, så dette 
er veldig positivt, sier Johnsen. Venninnen Hilde Skjerven Bersvendsen nikker 
enig, og forteller at Philipp Spillmanns åpningsutstilling faller i smak. 

– Som kunstneren uttrykte: det er en utfordring med matsituasjonen  
i verden, så dette er en politisk utstilling. Sjøpølsene er artige! smiler hun.  
At Gallerikiosken er viktig for byen, og spesielt at den er i sentrum, synes  
å være gjennomgangsmelodien blant publikum. 

Utstillingen Sources av Philipp Spillmann står i Gallerikiosken  
i Vadsø til 1. mars 2020. Brit Fuglevaag er neste kunstner. Hennes 
utstil ling åpner 28.mai og står til 21.juni. Kunstforeningen satser på 
fem utstillinger gjennom året; to om våren, to om høsten og en 
festivalutstilling under Varangerfestivalen, som arrangeres hvert år  
i uke 32. Kunstforeningen tar imot utstillingssøknader en gang i året  
til gallerirommet der pro fesjonell kunst vises, men tar imot søknader  
til prosjektgalleriet hele året.

Styreleder Monica Milch  
Gebhardt kan endelig åpne et 
permanent lokale for Vadsø 

kunst forening i Vadsø sentrum.

I utstillingen Sources har første 
utstiller i Gallerikiosken, Philipp 
Spillmann, laget humoristiske 
smykker om mat. Nærmest står 
Svineri III, anheng med objekt, 
utskåret av plastgris, ibenholt,  
hi-macs, kjøttsnor.
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NYHET

Tilbake i  
nyoppussede lokaler
Etter fem år med tilholdssted i Bodø sentrum, synes Bodø kunst-
forening det er godt å flytte inn i nyoppussede lokaler nede ved moloen. 
Utstillingssalen er stor og det er åpenbart at 100 kvadratmeter mer 
plass og stor høyde under taket kler byens gamle kunstforening godt. 

– Selv om det har vært helt spesielt å kunne være i Storgata, rett ved torvet 
og godt synlig for folk, opplevde vi at vi forsvant litt mellom alle de andre 
virksomhetene rundt oss, forteller daglig leder Cathrine Persson, som er 
glad for at kunstforeningen er tilbake i tidligere lokaler.

Da kunstforeningens femårige leiekontrakt i Storgata gikk mot slutten  
i 2019, så var de allerede i gang med å se etter andre lokaler.

– Det var et stort savn å miste så mye plass i motsetning til det 
vi hadde tidligere. Her i Moloveien er fasilitetene i lokalet oppgradert 
med blant annet et nytt praktisk kjøkken, og vi har malt mange av 
publikumsarealene i behagelige farger for å skape stemning. Det er i det 
hele tatt en helt utrolig plassering for oss. Vi har utsikt mot sjøen gjennom 
våre store vinduer, en ro og god stemning, synes Persson. 

 I Moloveien åpner det seg mange nye muligheter for å utnytte de 
romslige lokalene. De store luftige lokalene inkluderer en stor utstillingssal, 
et prosjektrom, kontorer og en fantastisk foaje der det er tiltenkt både 
kunstkafe med ulike arrangementer og kunstbutikk. 

– Vi må bare få pakket ut kunsten, de andre salgsvarene og design-
objektene så er også butikken vår oppe, informerer Persson, som også 
ønsker at kunstbutikken rommer kunstverk av flere kunstnere fra regionen.

Kunstforeningen ønsker å fortsette med de populære kunstkafeene.  
Et tilbud siste lørdag i måneden med kunstnerpresentasjoner, bok-
lanseringer eller foredrag mens publikum drikker kaffe og spiser kake. 
Prosjektrommet i foajeen gir anledning til å ha hyppige filmvisninger. 

Flere høydepunkter
Som vanlig starter utstillingsåret hos kunstforeningen med å presentere 
årets Nordnorsken, før utstillingen drar på turne til ulike utstillingssteder 
i landsdelen. Lørdag 25. januar kunne Persson ønske kunstpublikumet i 
Bodø velkommen til åpningen av Den 47. Nordnorske Kunstutstilling i 
kunstforeningens nye lokaler. 

Av høydepunkter i årets kommende utstillingsprogram trekker Catrine 
Persson frem vårens utstilling med store fargerike tegninger av Hanne Lydia 
Opøien Figenschou.  

– Hun er en fabelaktig tegner, og har en helt særegen detaljert 
tegneteknikk. Vi er i dialog med henne om å gjøre noe spennende grep  
i lokalet til hennes utstilling.

I tillegg gleder Persson seg til å presentere Marita Isobel Solberg som 
festivalutstiller under Musikkfestuka i august. 

– Marita vil være til stede hele festivaluka, for å holde performance  
og ha workshops med barn og unge. I tillegg blir det en rekke konserter  
i lokalene. I september ser vi frem til å presentere kunstutstillingen til  
Bodø Biennale 2020 med åpning 3. september.

✎   Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst magasin

Det har vært hektisk aktivitet for å gjøre i stand  
de nyinnflyttede lokalene for å presentere årets 

utgave av Den Nordnorske Kunstutstilling.

De nye lokalene er faktisk kunstforeningenes gamle tilholds - 
sted i Moloveien 8, og daglig leder Cathrine Persson er glad  
for å være tilbake i lokalene.
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Store endringer hos  
nordnorsk kunstmuseum
I 2020 forvandles Nordnorsk Kunstmuseum til et kunsthåndverk-
museum. Tradisjonell billedkunst pakkes bort. Nå blir museet en 
aktivistisk og samfunnsengasjert institusjon med fullt fokus på 
kunsthåndverk og skaperglede. 

Forvandlingen har fått tittelen HOS NNKM og består av tre hoveddeler: 
Handle – Oppleve – Skape. Kunstmuseet skal presentere en helt ny 
samlingsutstilling. En utstilling uten malerier, videokunst og lignende, men 
som fremhever kunsthåndverk og duodji fra nord, for å stille spørsmål om 
vår forståelse og relasjon til kunst. 

Makerspace
I første etasje skal en ny butikk, HANDLE, gi plass til nyetablerte nordnorske 
og samiske designere og kunsthåndverkere. I tillegg vil mesteparten av 
museets første etasje legge til rette for å SKAPE, et åpent verksted med kafé.

_ Et makerspace, eller verksted om du vil, skal inspirere folk til å gå fra 
å være forbrukere til å bli skapende mennesker. Dette blir et inkluderende 
verksted for alle, med fokus på håndverksaktivisme, som tar opp dags-
aktuelle temaer som konsumerisme, materialisme og miljøkrise – alt 
gjennom håndverk og materialer, sier direktør Jérémie McGowan ved 
Nordnorsk Kunstmuseum. 

Verkstedet aktiviseres i samarbeid med en rekke aktører som 
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) og lokale kunstnere og 
kunsthåndverkere. Resultatet blir et annerledes museum, et engasjert 
talerør for hverdagslig kreativitet, med et kritisk blikk som argumenterer  
for viktigheten av å lage «ting» selv. Der ligger nøkkelen til utformingen  
av alternative fremtider.

Oppleve
Kunsthåndverk fra museets samling vil fylle 2. etasje i Oppleve med 
hovedsakelig regionale kunstnere som jobber med tekstil, keramikk, skinn, 
glass, fiskeskinn og andre materialer. Det innlånte kunstverket De uskyldige 
av Marit Ellisiv Landsend blir utstillingens mest sentrale arbeid. Landsend 
er en av de første som skal jobbe med Iver Jåks (1932–2007) sitt verk Fri 
rekonstruksjon av to installasjoner (1987), et kunstverk av tre uten en bestemt 
form, orden eller rekkefølge på sine deler. Kunstverket skal settes opp flere 
ganger underveis i utstillingsperioden, i samarbeid med kunstnere, skoler  
og publikum.

Årsutstillingen 2020
Nordnorsk Kunstmuseum skal til høsten være arena for Norske Kunst-
håndverkeres Årsutstilling 2020, den største årlige mønstringen av norsk 
samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen åpner i oktober og vil ha et tilknyttet 
faglig program i samarbeid med Norwegian Crafts. NNKM satser stort og 
ambisiøst for å lage en god ramme rundt alt dette ved å rette fokus mot 
nord og de kunsthåndverkstradisjoner og kunstformer som finnes her. 

Museer er ikke nøytrale institusjoner
Direktør Jérémie McGowan forteller at Nordnorsk Kunstmuseum jobber 
bevisst med samfunnsrollen sin, og utforsker nå sitt potensiale som en 
aktivistisk institusjon.

– Kunst- og kulturinstitusjoner må gjøre mer for å engasjere seg i de 
spørsmålene som folk er opptatte av i vår tid. Museer trenger å være proaktive, 
og i stand til å skape endringer og nye mulighetsrom. Vi trenger alternativer, 
andre visjoner for hva et kunstmuseum kan og skal være i dag, sier han.

✎ Kjetil Rydland  ▶  Nordnorsk Kunstmuseum
 Bjørn Jørgensen  ▶  Nordnorsk Kunstmuseum

Marit Ellisiv Landsend, De uskyldige, 2018, 
hvit og svart steingodsleire. Detalj.
Foto: Vegard Kleven/NBK

Iver Jåks, Fri rekonstruksjon av to installasjoner, 1997. Detalj.
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Ann Kristin Einarsen, Solar followed by the lunar 
followed by the solar followed by the lunar, 2011.
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum
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✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans jurnalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Maksim Malyutin  ◆◆  Michail Slavin 

KUNSTKRITIKK
THE RUSSIAN CONNECTIONS
BARENTS SPEKTAKEL 2020  ◆  PIKENE PÅ BROEN
12.–16. FEBRUAR, KIRKENES

Barents Spektakel 2020 er hyperaktuell hva tematikk angår, men hvor 
ble det av den kunstneriske refleksjonen?

«Styrer Russland alt?» Spørsmålet står skrevet med svarte bokstaver over 
en hvitmalt portal med to dører i gågata i Kirkenes. Det er februar, det er 
festivaltid, og tittelen på Barents Spektakel 2020 er The Russian Connections. 
Velger du døra til venstre, betyr det at du svarer «ja». Velger du døra til 
høyre, er svaret ditt «nei». 

Både spørsmålet og svaralternativene gjennomsyrer mye av det Barents 
Spektakel behandler i år, ikke minst i form av en rekke debatter. Og Kirkenes 
er virkelig stedet for slike debatter, særlig nå. Dette er byen som nettopp 
har fått Frode Berg hjem etter to år med spiondom i et russisk fengsel. Her 
diskuterer man E-tjenestens virkemåter høylydt og forbannet, her påstås 
det at FSB har full kontroll, og for ikke lenge siden kunne ikke flyene lande 
fordi russerne jammet GPS-signalene. Jeg blir stående foran portalen å 
tenke. På hybridkrig. På trollfabrikker. På digital uro. Hva driver de egentlig 
med, russerne? Hva er villet politikk og hva er utenfor kontroll? 

Ikke alle av festivalens kunstutstillinger diskuterer russisk innblanding 
så eksplisitt som festivalens tittel signaliserer. Inghild Karlsens sanselige 
utstilling Epoch of the crab fremmer først og fremst en dyp uro for natur-
miljøet, mens filmen Northern Drift av Alexis Destoop er en poetisk, om  
enn nokså tungfordøyelig refleksjon over grenser og landskap i nord. 

Slik blir du spion
På Terminal B går imidlertid hovedutstillingen Spy DIY dypt inn i den verktøy-
kassen moderne overvåking benytter, og utstillingen er sterkt preget av digital 
teknologi og elektroniske signaler. Det er russiske Aristarkh Chernyshev og 
Pikene på Broen som har kuratert, og oversatt til norsk kan tittelen Spy DIY 
bety omtrent «gjør det selv-spionasje». Det er en treffende beskrivelse, for 
det er mye selvgjort overvåking her. I alt ti kunstnere eller kunstensembler er 
involvert, i tillegg til en gruppe beboere fra en bydel i St. Petersburg. 

Digital kontroll er stikkordet som forener de aller fleste av kunstverkene 
i utstillingen. Det handler i stor grad om å ta i bruk verktøy for å avsløre, 
dokumentere eller svare på den overvåkingen vi ellers er vant til at det er 

myndigheter som utøver. Beboerne fra St. Petersburg har for eksempel tatt 
grep for å avsløre miljøkriminalitet i bygningsbransjen. En film med russisk tale 
forteller historien om hvordan de sendte en GPS-tracker gjennom kloakk-
systemet i en høyblokk for å dokumentere forurensning av Finskebukta. 

Samfunnsengasjement og aksjonisme
Det sveitsiske ensemblet !Mediengruppe Bitnik har også tatt skjeen i 
egen hånd. Deres Delivery for Mr. Assange er en installasjon bestående av 
et videoverk på to skjermer, samt hybride kart over bygater og bygninger. 
Videoen dokumenterer en 32 timer lang aksjon !Mediengruppe Bitnik 
gjennomførte i 2013. Da sendte de et aktivt videokamera med posten inn 
til Wikileaks-gründeren Julian Assange på Ecuadors ambassade i London. 
Assange levde i asyl på hos denne ambassaden i flere år for å unngå 
amerikanske og britiske myndigheters arrestordre. 

Den ene skjermen viser bilder som kameraet filmet på sin ferd mot 
Assange, mens den andre skjermen viser folks respons på de samme 
bildene. Følgerne til Mediengruppe Bitnik! kunne altså både bivåne pakkens 
ferd gjennom halvannet døgn, og engasjere seg selv i form av meldinger og 
hilsener på Twitter. Det hele avsluttes med at Assange mottar pakken og 
snakker direkte til aksjonens publikum gjennom kameralinsen.

Den russiske kunstneren Valentin Fetisov driver også med overvåking 
og dokumentasjon i sin installasjon Vær min venn. Nærmere bestemt 
over våkning av den digitale aktiviteten hans venner og bekjente bedriver 
på sosiale medier. På fem tv-skjermer vises navn og lysende prikker i 
ulike farger, og fargene angir hva vennene har drevet med, om de har 
lest nyheter eller om de har kommunisert skriftlig. Fetisov tilsynelatende 
uskyldig kartlegging av sine venners personlige data peker altså tydelig mot 
en alvorlig diskusjon om hvordan internasjonale selskap som Facebook 
samler informasjon om brukerne. 

Men at Facebook samler data er ikke akkurat breaking news.  
Diskusjonen er høyst levende allerede, og jeg begynner så smått å savne 
kunstens egen stemme i denne utstillingen. Mange av arbeidene minner 
mest om dokumentasjon av samfunnsengasjement, men rom for skråblikk, 
undring og tenkning er nesten fraværende. 

Tung materie

I Valentin Fetisovs arbeid overvåker han vennenes aktivitet på sosiale medier.
Foto: Maksim Malyutin/Pikene på Broen

Anders Eiebakkes selvlagde 
duedrone, Munich Dove.

Foto: Maksim Malyutin/
Pikene på Broen
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Å tro på en due
Det mest iøynefallende unntaket er norske Anders Eiebakke. I et glass-
monter står en håndlaget kameradrone med utseende som en hvit due. 
Eiebakke har både tegnet og formet dronen gjennom 3D-modellering og 
printing, og har selv gjort programmering og lodding. Sett fra bakken vil 
denne duedronen framstå som en ekte fugl når konturene tegner seg mot 
himmelen. Bare tanken på at det kanskje svever slike lureduer der ute er 
både dypt fascinerende, og inderlig skremmende på samme tid. Eiebakke 
har også en tydelig politisk profil, og dronen er en hyllest til den tyske 
revolusjonen i 1918 – som veltet keiserdømme og avsluttet 1. verdenskrig. 
Dronen var Eiebakkes bidrag til Public Art Munich i 2018, og ble fløyet som 
en performance på et sentralt åsted for revolusjonen.

Spy DIY byr ellers på flere skjermer å studere, ipads, fragmenterte filmer 
og lange tekster på veggene. Og kanskje er utstillingens største problem at 
den framstår for ensartet hva materialitet, retning og problemstilling angår. 

Den har fortapt seg i en digital form, og i tillegg er det for mange kunst-
verk som ikke er mulig å oppleve uten brukermanualer med forklarende 
beskrivelser. Noen av disse beskrivelsene har i tillegg et språk som er 
nærmest ugjennomtrengelig. 

Jeg finner riktignok et par skinnsko med påmontert avlyttingsutstyr 
gjemt i hælene, og en paraply med giftampuller. Her er også en spennende, 
falsk utgave av New York Times, men jeg savner en større bredde hva  
uttrykk og form angår, og opplever utstillingen som massiv og lite sanselig. 
Samlet sett minner festivalens hovedutstilling mer om en diskusjon som  
et vitenskapssenter eller datatilsynet kunne dratt i gang enn en kunstnerisk 
bearbeidelse av samfunnsutfordringene rundt oss. Både spionskoene  
og paraplyen er eksempelvis museumsobjekter tilhører et museum i  
St. Petersburg. Når utstillingen også inkluderer aktører som hverken  
er kunstnere eller definerer arbeidet sitt som kunst, blir Spy DIY for  
mye tema og for lite estetisk refleksjon.

En portal i gågata gir publikum en anledning 
til å svare selv: Styrer russerne alt?
Foto: Maksim Malyutin/Pikene på Broen

Disse skinnskoene er kopier av sko 
brukt av Romanias hemmelige 

tjenester for å avlytte amerikanske 
diplomater på 60- og 70-tallet.

Foto: Anki Gerhardsen

Delivery for Mr. Assange: Et videokamera, sendt 
med posten inn til Julian Assange, er sveitsiske 

!Mediengruppe Bitniks bidrag til utstillingen.
Foto: Anki Gerhardsen
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✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Skjermbilde av ny nettside

SEKUNST.NO

Kunstguide Nord er en ny oversikt over utstillinger og visningssteder  
i Nord-Norge på sekunst.no. Her finner du en kalender med oppdatert 
informasjon om arrangementer og aktuelle utstillinger. I tillegg 
inneholder den en geografisk oversikt over utstillingssteder  
og andre arenaer for kunst.

Sekunst.no har nå en ny og fleksibel utforming. Her får Se Kunst Magasin  
en mer fremtredende plass, og med lanseringen av Kunstguide Nord  
kan du nå holde deg oppdatert på det som skjer på kunstfeltet.  
Sekunst.no skal gjøre informasjon, kunnskap og faglig debatt om 
kunstscenen i Nord-Norge mer tilgjengelig i årene fremover, for en større 
del av befolkningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Vil du bidra til utstillingskalenderen?
Kunstguide Nord er en satsning i startgropen for videre utvikling. 
Vi oppfordrer visningssteder, kunstnere og andre aktører til å bidra 
med informasjon om utstillinger, arrangementer og kunstprosjekter. 
Informasjon og tips sendes til post@sekunst.no eller magasin@sekunst.no.

Nettannonser 
Kjøper du annonseplass i Se Kunst Magasin får du samtidig annonsen din 
publisert på Kunstguide Nord i perioden for den aktuelle utgivelsen.

Kunstguide Nord
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✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, skribent og frilans kunstkritiker
 Hilde Sørstrøm  ◆◆  Ingun Alette Mæhlum/Rødbanken  ◆◆  Aleksandr Alekseev/Pikene på broen  ◆◆  Kiyoshi Yamamoto

TETT PÅ KUNSTNEREN
INTERVJUPORTRETT MED HILDE HAUAN JOHNSEN

Hilde Hauan Johnsens nysgjerrighet for materialitet har resultert i et rikt 
og nyskapende kunstnerskap. Hun finner stadig nye måter å kombinere 
tradisjonelle tekstilteknikker med ny teknologi. 

– Det ligger fortsatt smerte i veggene her, sier billedkunstner og scenograf, 
Hilde Hauan Johnsen, idet hun slipper meg inn i sitt atelier i Troms 
fylkeskultursenter, mest kjent som «Kysten». 

Det spesielle bygget har tidligere vært både lungesykehus og tuber-
kulosehjem, og for 26 år siden var Johnsen med på å starte atelierfelleskapet 
her for profesjonelle kunstnere i Tromsø. Etter fjorten år som professor i 
tekstil ved Kunsthøgskolen i Bergen, flyttet hun i 2019 tilbake til hjembyen 
Tromsø. Her viderefører hun sin fagkunnskap til kunststudentene ved 
Kunstakademiet i Tromsø hvor hun nå er professor.

Utsmykking i Rødbanken
En tradisjonell vevstol i tre opptar store deler av plassen i Hauan Johnsens 
atelier. Hun forteller at denne veven har hun nettopp brukt i produksjonen 
av den ti meter høye tekstilinstallasjonen som nylig ble montert i foajeen 
til den nyrenoverte Rødbanken i Tromsø. Dette er ett av svært mange 
utsmykkingsoppdrag til offentlige bygg hun har utført gjennom årene. 

Tekstilverket i Rødbanken, som foreløpig er uten tittel, er inspirert av 
ideen om et arnested, ildstedet i midten av en lavvo. Slik røyken stiger opp 
fra ildstedet, strekker Hauan Johnsens tekstilinstallasjon ti meter rett opp i 
den romslige foajeen til Sparebanken 1 Nord-Norge. 

Kunstverket består av vevde optiske fibertråder og røde, gule, blå og 
grønne vevde bånd i lintråd håndfarget med planter fra den Nordnorske 
floraen. Lyset i fiberoptikken skifter farge i takt med årstidene. 

Det er et komplisert verk forteller Hauan Johnsen. Ikke bare fordi det 
kombinerer et gammelt tradisjonelt håndverk med nyere fiberteknologi – 
det er tross alt noe Johnsen etter hvert har lang erfaring med. Tekstilverket 
var også spesielt tidkrevende å lage på grunn av en avansert vevteknikk der 
kunstneren måtte spesialtilpasse vevstolen for å kunne bevege renningen ut 
i forskjellige vinkler. 

– Det er kjempevanskelig, men en veldig artig teknikk. Jeg vil 
prøve  igjen, men jeg må ta meg veldig sammen. For herregud det var 
nervepirrende! 

Nysgjerrighet for materialitet
Hilde Hauan Johnsen lærte å veve fra tanten sin og påstår selv at hun 
egentlig er en klassisk tekstilkunstner. Likevel har interessen for ny teknologi 
i møte med tekstilhåndverket satt tydelige spor i hennes praksis. Interessen 
for fiberoptikk går langt tilbake i tid og har grobunn i en nysgjerrighet for 
materialitet. 

– Det startet med min interesse for det taktile, det å sanse. I den 
vestlige verden er vi veldig opptatt av å se på ting. Vi ser på maleri, for 
eksempel. Men etter hvert så har jo måten å oppleve kunst på utviklet seg. 
Vi forstår kunst på flere nivåer nå, sier Hauan Johnsen som trekker frem 
lydkunsten som eksempel på en kunstart som åpner opp for å oppleve 
kunst gjennom andre sanser. 

Når det gjelder fiberoptikk og utforskning av det lysledende materialet, 
så var det den svært populære lampen fra 1970-tallet som brakte henne dit, 
med sine tynne fibertråder med lys i farger som endrer seg. 

Det var mens hun bodde i Danmark for over tredve år siden at hun først 
begynte å utforske fiberoptikk som et kunstnerisk materiale. Det første 
tekstilarbeidet med fiberteknologi var Homage til Yanai som i 2002 ble utstilt 
på Tromsø kunstforening. Bak dette verket ligger en lang prosess for å finne 
ut hvordan lyd og lys kunne arbeide sammen. Hun diskuterte mye med 
musikeren Nils Johansen, kjent fra bandet Bel Canto og med broren sin som 
da var teknologisjef i NRK. 

– Vi begynte med å undersøke diskoteknologi og endte til slutt opp med 
en pulsar som gjør at du kan sende analoge signaler som omformes til lys, 
forklarer kunstneren som understreker at dette kunne hun ikke gjort alene. 

– Jeg har altså en tendens til å få noen ideer som er langt over  
mitt kompetanseområde. Men heldigvis så har jeg jo nysgjerrige folk  
rundt meg. 

En grense- 
overskridende  
tekstilkunstner

fortsetter ▶

Hilde Hauan Johnsen.
Foto: Kiyoshi Yamamoto



nr 01 ◆ MARS 2020   13

Lyset i fiberoptikken skifter farge i takt med årstidene. 
Detaljer fra utsmykningen i den nyåpnede Rødbanken.
Foto: Ingun Alette Mæhlum/Rødbanken
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Samarbeid
Det å samarbeide med folk som har annen fagkompetanse, eller med andre 
kunstnere, står i det hele tatt svært sentralt i virket til Hilde Hauan Johnsen. 
De siste årene har hun for eksempel arbeidet tett med sønnen Mathias 
Hauan Arbo som har en doktorgrad i robotikk, og installasjonen i Rødbanken 
er det femte prosjektet de gjør sammen. Neste prosjekt er et kunstverk til 
Universitetet i Århus i 2021. 

Siden i 2007 har Hauan Johnsen hatt et tett samarbeid med lyd-
kunstneren Maia Urstad. Sammen lager de ett prosjekt i året. I 2020 
arbeider de med en publikasjon om installasjonen Sprang. Et arbeid som 
har vært vist i SOFT Galleri i Oslo (2014), hos visningsrommet USF i Bergen 
(2017), og som nå vises på Osterøy museum i Hordaland frem til 2021. 

Et annet samarbeidsprosjekt som er viktig for Hauan Johnsen, er det 
pågående sosiale kunstprosjektet The Stitch Project. I dette prosjektet som startet 

opp i 2011, arbeider Hauan Johnsen sammen med tekstilkunstnerne Kiyoshi 
Yamamoto, Omaya Salman, Marie Skeie, Britta Marakatt-Labba, Margrethe 
Kolstad Brekke og Hildur Bjarnadóttir. De reiser nasjonalt og internasjonalt med 
en hvit lang duk som publikum inviteres til å brodere på. Slik har de skapt et 
humanistisk kunstprosjekt hvor nål og tråd skaper møter mellom folk og mellom 
kulturer. Det er selvsagt ikke tilfeldig at de har valgt brodering som teknikk.

– Stinget er jo det mest universelle. Det er det alle kulturer har gjort til 
enhver tid, sier Johnsen, og forteller at de har vært både i Gaza, i Palestina, 
i Jerusalem, på Island, i Sverige, Danmark, Norge, og mange andre steder 
med duken som stadig får nye signaturer. 

– The Stitch Project bringer veldig mye med seg. Enten sitter folk veldig 
stille og broderer, eller så blir de engasjert i samtaler med oss og med 
hverandre. Det er helt fantastisk! Det er i det hele tatt veldig mange måter 
å være omkring duken på.

▶

Hilde Hauan Johnsen, Fargeprisme fra natur, 2019,  
Terminal b i Kirkenes. Silkestoffer farget med blader fra  

mandeltre, hibiscus og safrantistel plukket i museumshagen  
til Palestinian Museum i Birzeit. Samt ryllik, reinfann, steinlav og 

finnmarkspors fra Pasvik, Kirkenes og grense Jakobselv.
Foto: Hilde Hauan Johnsen

Komplisert vevteknikk som kombinerer optiske 
fibertråder og vevde bånd i plantfarget lintråd.
Foto: Hilde Hauan Johnsen
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Grenseverdier
Sentralt i kunstnerskapet til Hauan Johnsen står også plantefarging som 
hun har drevet med i mange år. Hun har blant annet benyttet seg av 
plantefarging for å undersøke grenseområder, både på et politisk og personlig 
plan. I utstillingen Tekstile Perspektiver på Terminal B i 2019 var hennes 
tekstilarbeid av silkestoff farget med planter hun hadde sanket på grensen 
mellom Palestina og Israel, og fra grensen mellom Norge og Russland.

Ifølge kunstneren selv er plantefarging en metode hun benytter for å 
undersøke en slags grenseverdi på sin egen måte. 

– Jeg prøver å lese hva er det naturen gir oss akkurat nå. Hva slags 
informasjon kan jeg hente i naturen som jeg kan fylle disse silkestoffene 
med? Hauan Johnsen forteller at hun vil dra tilbake til de samme stedene 
og gjenta forsøket på et senere tidspunkt for å undersøke om de samme 
plantene er der, og under hvilke forhold de lever.

Etter å ha oppsøkt disse grenseområdene fikk hun behov for å gjøre 
det samme på sin egen eiendom, som grenser ned til fjæra på Berg utenfor 
Tromsø. Her plukket hun lupiner, messinglav, steinlav, strandsiv og tang fra 
fjæra for å fargesette sin egen private grense. Hauan Johnsen forteller at 
etter gammel målestokk så eier man land så langt en hest kan gå på fjæra 
sjø, hvis man har eiendom som grenser til fjæra

– Det hadde skjedd så mye og jeg hadde reist så mange steder. Jeg 
ville bare, i noen sommeruker, fokusere på noe som var nært meg. Det 
resulterte i ti nye silkestoffer farget med det som fantes av fargeemne 
i dette grenseområdet og gav noen nye farger relatert til min private 
sfære, sier kunstneren som må kunne sies å ha en grenseoverskridende 
kunstpraksis på flere områder.

 ◆  Hilde Hauan Johnsen (født 1953, Tromsø) har vært kunstner siden 1979.
 ◆  Utdannet ved tekstillinjen på Kolding Kunst håndverkskole i Sydjylland, 

Danmark (1975–1979) og Three Schools of Art, Toronto, Canada (1974–1975).
 ◆ Professor i tekstil ved Kunst- og design høgskolen i Bergen (2004–2018).
 ◆ I dag er hun professor ved Kunstakademiet i Tromsø og professor II ved 

Samisk høgskole, Kautokeino.

over og til venstre Tekstile perspektiver på Terminal B i Kirkenes.
Foto: Aleksandr Alekseev/Pikene på broen
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✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Ida Marie Magnussen  ▶  Bodø kunstforening

KUNSTKRITIKK
MELLOM LYS OG MØRKE  ◆  HILDE HAUAN JOHNSEN OG NILS JOHANSEN

Vi vet at det er lys. At det er mørke. Mye mørke. At det er lyd og et  
register av lydfrekvenser. Signaler som farer av gårde raskere enn det er 
mulig å fatte. Hvordan skjer det? Hvordan føles det? Hvordan høres det ut?

Jeg vet ikke hva tekstilkunstner Hilde Hauan Johnsen og musiker Nils 
Johansen grublet på da de sammen komponerte og skapte verket Mellom 
lys og mørke, men jeg tenker nesten bare på universet der jeg sitter og lar 
meg fylle av den underlige fornemmelsen som tanken på universet nesten 
automatisk genererer. Den jeg får når jeg en sjelden gang er langt inne i 
fjellet en vinternatt og betrakter stjernehimmelen uten spor av mennesker 
og samfunn rundt meg. Dels bergtatt, dels svimmel, dels lykkelig, dels redd. 
Og alltid den erkjennelsen at mennesket er så annerledes enn alt annet her 
i verden, og evigheten ubegripelig.

Helt konkret sitter jeg på gulvet i et mørklagt rom i Bodø kunstforening, 
og over meg henger et teppe av tynne, fiberoptiske kabler som strekker seg 
fra den ene enden av rommet til den andre. Lyset flommer gjennom dem. 
Plutselig sterkt, plutselig svakt. Bølgende og uforutsigbart. Her og der er det 
en knekk på kablene, eller et lite merke. Ikke til å få øye på, men i de små 
merkene samler lyset seg som hvite, glødende punkter. Som stjerner. Og så 
er jeg omsluttet av lyd. En ubeskrivelig sammensetning av dybde, klang og 
toner som også leder tanken hen til noe utenomjordisk. Noe astrofysikerne 
lengter etter å få høre. 

For det er naturvitenskapens dype mystikk som preger dette verket, 
og som altså er satt sammen slik at lyd og lys henger direkte sammen. 
En viss mengde lyd, et visst register toner, spiller bokstavelig talt sammen 
med en viss mengde lyssignaler, og sammen skaper lys og lyd kunstverket 

En touch av universet

Hilde Hauan Jonsen, Mellom lys og mørke, fiberoptisk installasjon. Detalj.
Foto: Ida Marie Magnussen
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som Johnsen og Johansen presenterer for første gang nå under Nordland 
Musikkfestuka. Det er altså dypt besnærende.

Gripende opplevelse
Mellom lys og mørke er tittelen, ikke bare på verket, men på hele utstil-
lingen som sådan. Men med unntak av en lydinstallasjon i inngangspartiet 
og en digital vev inspirert av lyset i fiberoptikken, er det ikke umiddelbart 
lett å se at de andre verkene peker i samme retning. 

Utstillingen for øvrig er mer en presentasjon av ulike tendenser og 
sammensatte prosjekter i Hilde Hauan Johnsens kunstnerskap, men uten 
inngående kjennskap til dette oppleves utstillingen som noe intetsigende 
og tilfeldig sammensatt. Det store, vakre silkearbeidet, det som henger som 
florlette gardiner fra gulv til tak og er farget med planter fra naturen,    

er for eksempel en del av en større utforskning av grenser og grenseland 
som Johnsen har jobbet mye med. 

Også videoverket med bølgeskvulp fra henholdsvis Midtøsten og den 
norsk-russiske grensen er en del av et grense-prosjekt, men slik disse 
verkene presenteres her blir det vanskelig for publikum å forstå konteksten. 
Dermed går også muligheten for refleksjon tapt.

Det er altså den manglende kurateringen som er denne utstillingens 
akilleshæl. Den framstår springende og usikker. Allikevel er hovedverket en 
så flott og gripende opplevelse at det alene er verdt et besøk.

Hilde Hauan Johnsen, The Blurred Boarder Between Land and Sea. Silke farget med planter fra sjø og land.
Foto: Ida Marie Magnussen

Lys og lyd er flettet sammen i en besnærende komposisjon 
i dette verket av Hilde Hauan Johnsen som bærer tittelen 

Mellom lys og mørke, laget av fiberoptikk. Detalj.
Foto: Anki Gerhardsen

Denne kritikken er tidligere publisert i Avisa Nordland 03.08.2019.  
Mellom lys og mørke var årets festivalutstilling under Nordland Musikkfestuke  
og ble vist i Bodø kunstforening 03. august–01. september 2019.
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Outsider- 
kunstens posisjon

✎ Ina Gravem Johansen  ▶  kunsthåndverker og frilansskribent
 Ina Gravem Johansen  ◆◆  Harriet Olsen  ▶  Sør-Troms Museum

THE NORDIC OUTSIDER
GALLERI NORD-NORGE, HARSTAD  ◆  30. NOVEMBER 2019–10. JANUAR 2020 

Kan og bør outsiderkunsten vurderes på samme premisser som 
insiderkunsten, eller er oppdelingen meningsløs og diskriminerende? 

Outsider Art og outsiderkunst er et vidt begrep som defineres litt ulikt fra 
land til land. I hovedsak omhandler dette visuelle uttrykk laget av noen 
som står utenfor den ordinære kunstverdenen. Kunst laget av en kunstner 
uten formell kunstutdannelse, uten interesse eller ressurser til å søke 
stipender, eller søke om utstillingsplass hos gallerier. Kunstneren kan ha en 
fysisk eller mental utfordring, og utøver sin estetiske praksis ved offentlige 
atelierfellesskap, eller lever tilbaketrukket med sin kunstneriske virksomhet.  

Når outsiderkunst stilles ut, skjer det ofte slik: Et utvalg arbeider laget 
ved en institusjon, for eksempel en psykiatrisk avdeling eller et bofellesskap 
for psykisk utviklingshemmende, presenteres av en kurator i samarbeid 
med et galleri. Noen ganger er kunstnerne anonymisert av hensynet til 
personvern. Andre ganger, som tilfellet er i vandreutstillingen Nordic Outsider 
Craft hos Galleri NordNorge, står kunstneren fram med navn og biografi. 
Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske landene og har 
gjestet hele regionen gjennom halvannet år. Siste visningssted etter Galleri 
NordNorge er K.H. Renlund Museum i Kokkola i Finland.   

Det komplekse begrepet
Det at outsiderkunst stadig oftere presenteres i de ordinære galleriene, 
reiser spørsmål om hvordan uttrykket kan møtes og forstås. Det har vært 

rettet misnøye mot hvordan outsider-kunsten møtes av kunstkritikere. 
Noen mener å se en vegring mot å vurdere verkene på samme premisser 
som når en kunstner av yrke stiller ut. Er kunstkritikeren for forsiktig med å 
kritisere, fordi outsiderkunstneren kan være i en sårbar situasjon? 

Svaret er både ja og nei. Kunstkritikere er ikke en ensartet gruppe og 
det finnes en rekke innfallsvinkler når en kunstutstilling vurderes. Man kan 
spørre om det å møte outsiderkunst på en annen måte enn insiderkunst er 
det samme som å ikke ta den alvorlig.

Outsiderkunstnere er en mangefasettert gruppe og kunsten vil 
oppfattes varierende ut fra de kvalitetskriterier som råder på den ordinære 
kunstscenen. Man kan også anta at ikke alle som stiller ut outsiderkunst 
fullt ut forstår betydningen av, eller har samtykket til en kritisk vurdering 
av verket. Dette setter kunstneren og kritikeren i uklare roller ovenfor 
hverandre. Er det i det hele tatt riktig å vurdere personens kreative 
utfoldelse som kunst, når kunstverket kanskje først og fremt er laget som 
et ledd i terapi, en måte å jobbe seg gjennom hverdagen på, eller som et 
resultat av en grunnleggende kommunikasjon med omverden?

Bølger av plast
Diskusjonen kompliseres ytterligere når man tar i betraktning at 
profesjonelle kunstnere kan ha hatt sykdomsperioder under deler av sin 
praksis. Kunsthistorien er full av eksempler som tidvis romantiserer den gale 
kunstneren som det kunstnermytiske geniet. Ville Edvard Munch i dag vært 

Kennet Rasmussen (Danmark) sitt massive verk av strimlede plastposer 
slynger seg gjennom store deler av utstilling Nordic Outsider Craft.
Foto: Harriet Olsen/Sør-Troms Museum

Treskulpturer av Ragnar Hermannsson.
Foto: Harriet Olsen/Sør-Troms Museum
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definert som outsiderkunstner mens han malte sitt ikoniske Skrik? Maleriet 
som ofte løftes frem som den visuelle definisjonen på eksistensiell angst, det 
å ikke finne sin plass i sammenhengen. Ville Skrik i så fall ha blitt utelatt fra 
en kunstkritisk vurdering? 

I utstillingen Nordic Outsider Craft ser man flere eksempler på outsider-
kunstnere som viser en materialforståelse, utførelse og et treffende uttrykk 
som glatt ville skapt begeistring på samtidens insiderutstillinger. Et eks-
empel er Kennet Rasmussens massive verk av heklede plastposer. Verket 
slynger seg gjennom store deler av utstillingen, over flere etasjer. Tidvis som 
en bølge av plast, andre ganger som et undersjøisk monster eller virvelløst 
dyr. Verket kan assosieres til klodens prekære plastsøppelproblem, spesielt 
til forsøplingen av havet. Aktualiteten og verkets høylytthet sammenfaller 
med en global samtidsagenda.

Et annet eksempel er Chang Im Ohlssons bilder laget i tekstil, et 
materiale som er mye brukt i samtidskunsten. Tekstilbildene er store og 
dekker flere kvadratmeter av veggflaten og viser motiver av søte kaniner 
eller kattunger. Uttrykket er laget i et fluffy, pastellfarget stoff. Kunstverkene 
kan lede tankene mot bildestrømmer i den kommersielle populærkulturen. 
Stylede rosabloggere som med en litt kunstig søthet når massivt ut. Man 
kan diskutere når det søte og innbydende bikker over i noe destruktivt eller 
hva populærkulturens figurer og symboler egentlig representerer. 

En motvekt 

De fleste outsiderkunstnere utvikler sin praksis uten faglig veiledning.  
Uttrykket er dermed løsrevet fra samtidskunstens føringer. Mens noen ser 
outsider begrepet som stigmatiserende og begrensende, brukes det også som 
en hedersbetegnelse for å beskrive et umiddelbart, rent og intuitivt uttrykk.

Kanskje representerer outsiderkunsten en viktig motvekt på 
kunstscenen. Et prosjekt som ikke skal presses inn i rammene for hvordan 
vi møter insiderkunsten. Den formidler noe grunnleggende ved det å 
være menneske, viser den kreative skaperkraften som er så sterk at alle 
tilgjengelige materialer benyttes. 

Outsiderkunstneren deltar kanskje ikke i det ordinære arbeids- 
livet og i samfunnsdebatter. Livet på institusjoner er sjeldent belyst,  
men outsiderkunsten kan ses som en kilde til kunnskap om denne  
delen av samfunnet. En kanal som forteller noe om hvordan det står  
til med velferdsstaten og hvordan tilværelsen kan være på siden av 
opptråkkede stier.

Outsiderkunsten får stadig større plass på den internasjonale 
kunstarenaen, men vi er neppe helt i mål med å lande premissene  
for hvordan denne kunsten bør stiller ut og møtes på. Det blir en  
spennende prosess og følge, siden insider- og outsiderkunsten vil  
påvirke hverandre gjensidig i dette møtet. Kanskje drøfter vi om noen  
år hvordan outsiderkunsten har påvirket den ordinære kunstverdenen  
og dens kritikere.

Heklet installasjon av finske Johanna Seppa.
Foto: Ina Gravem Johansen

 ◆ Nordic Outsider Craft er en vandreutstilling 
med verk av nordiske outsider-kunstnere 
og kunsthåndverkere støttet av Nordisk 
Kulturråd.

 ◆  Trastad Samlinger i Kvæfjord er et kunst-  
og kulturhistorisk museum og Trastad 
Galleri presenterer nasjonal og inter- 
nasjonal outsiderkunst.

 ◆  Den 9. januar ble det arrangert en 
kritiker samtale om outsiderkunst i Galleri 
Nord Norge av prosjektet «Utvikling og 
formidling av kunstkritikk i Troms og 
Finnmark» med støtte fra Kulturrådet. 

 ◆  I fagpanelet satt kunstkritiker Arve 
Rød, kurator Simone Ritter (Trastad 
samlinger), Svein I. Pedersen (Nordnorsk 
kunstnersenter/LIAF) og undertegnede 
kunsthåndverker og skribent Ina  
Gravem Johansen.
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