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LEDER 

Å gi kunsten en plass  
i samfunnsutviklingen
Sommeren hos oss varer til midt i september, og nå er den definitivt 
over. Høsten er her, og overgangen startet like etter avslutningen av 
Bodø Biennale 2020 i september. I strålende sol og 20 grader foregikk 
åpningsarrangement under åpen himmel i den nye Rådhusparken med  
full oppslutning innenfor koronapandemiens lovlige rammer. Gjennom 
biennaledagene ble performativ kunst gjort tilgjengelig for et bredt 
publikum, ved at bevegelig kunst tok form i ulike offentlige rom. Å skape 
uventede nye møter mellom kunstuttrykk og publikum der de til vanlig 
ferdes, er i tråd med Bodø Biennales målsetning. Det gode været var 
utvilsomt en faktor for at mange mennesker oppholdt seg i byen og møtte 
på kunsthendelser som foregikk i og rundt Bodø sentrum. 

Bodø Biennale tok pulsen på stemningen i byens sentrum, med kunst-
prosjekter som avbrøt våre hverdagslige mønster en lørdags formiddag. Slik 
som de fargekledde danserne i gruppen FLEKK som spontant dukket opp på 
uventede steder i sentrum i løpet av de fire dagene festivalen pågikk. Mens 
scenekunst-prosjektet Flytende Landskap med dansere og tusen meter lange 
grå lianer i tekstil tok form rundt om i byen. Danserne forsvant nærmest i 
sine ulike formater av nye landskap i dialog med byens arkitektur av rette 
linjer. Slik ble Bodø Biennale en plattform for overraskende og spontane 
kunstopplevelser og nye felleskap mellom folk.

Performancekunstner Alice Slyngstad bruker den menneskelige faktor 
av nervøs avsporing for å utforske en hyper sensibilitet i møte med verden. 
I biennalens bestillingsverk Hyper Hidro Sissy kom et nytt uterom til syne bak 
den gamle svømmehallen i Bodø. Den anonyme skråningen i Rensåsparken 
ble fremhevet av Slyngstad gjennom lyd, vann og lys, for å vekke tanker 
omkring hvordan slike enkle grep kan bidra til å skape nye uterom. Det 
fremkaller også spørsmålet om hvordan steds- og byutvikling kan fokusere 
mer på menneskets behov for bevegelse og aktivitet. Kunstnere som Slyng-
stad kan oppfordre oss til å bli mer oppmerksomme vår nærområder ved 
å invitere oss til «å lytte» til et sted. Ved å involvere oss i en prosess der vi 
innbyggere deltar i å utforske omgivelser i endring.

Vi opplever nå et fundamentalt skifte. Fokus på menneskenes plass og 
behov tvinger seg frem i byutviklingen. Fremfor et ideal om økonomisk vekst 
som i lengre tid har rådet, preget og styrt hvordan bylandskap har blitt formet.

 Tidsaktuelle spørsmål om klimaendringer og  
overforbruk som vi mennesker er ansvarlig for, opptar like  
mye samtidskunsten som den offentlige samfunnssamtalen i dag.  
I festivalutstillingen til Nordland Musikkfestuke rettet kunstner  
Marita Isobel Solberg fokus mot grønne verdier, økologi og natur, 
gjennom en estetisk og mystisk omramming i Bodø kunstforening.  
I møte med Solbergs kunst påpeker Anki Gerhardsen i sin kritikk  
av utstillingen at, «… her er mennesket i alt og rundt alt». Det kan 
påminne oss om savnet etter det opprinnelige, hvor mennesket var  
en del av naturen. I utstillingen Half Hidden har kunstner Anne Haaning, 
i Tromsø Kunstforening, på sin måte fokusert på hvordan vi er i ferd 
med å ødelegge og krenke naturen. Kunstkritiker Hilde Sørstrøm 
mener utstillingens forførende estetikk gjør det vanskelig å trenge 
gjennom den problematiske og underliggende skjulte tematikken om 
Danmarks mineralutvinning på Grønland. Et kunstnerisk grep som kan 
lede oss til følelsen av å bli fortalt bare halve historien, om hvordan 
teknologiutvikling i kraft av mineralene til syvende og sist også kan 
begrense oss i å erkjenne vår egen historie. Slik kan kunsten pirke  
bort i ubehagelige og vonde utfordringer i samfunnet. 

Interesserte og samfunnsengasjert kunstnere er uten tvil en viktig 
ressurs. Vi har behov for flere metoder og innganger til å skape diskusjoner 
når en by, eller et sted, er i endring og utvikling. Enten det omhandler 
naturlandskap, eller bylandskap. Her hviler et stort ansvar på det offentlige 
for å gi kunsten plass til å uttrykke kunnskap, som kan føre oss i retning  
av en ny form for samfunnsutvikling.

Bodø, 22. september 2020
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

mailto:post@sekunst.no
http://www.sekunst.no
https://www.instagram.com/sekunstinordnorge/
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Vatn og olía, The Icelandic Love  
Corporation i Galleri NordNorge.

Foto: Kristin Rønning/
Festspillene i Nord-Norge 

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling  
2020 vises hos Nordnorsk Kunstmuseum.  

Kari Mølstad deltar med Krystall (blå).
Foto: Jørn Hagen

Anna Sigmond Gudmundsdottir stiller ut  
monu  mentale malerier i Stormen kunst/

dáidda under Bodø Bennale 2020, her er 
En gave til sønnens ene arm, detalj.
Foto: Amalie Marie Selvik

29.08.–25.10.
Øyvind Novak Jenssen
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

03.09.–25.10.
Bodø Biennale 2020  
– Anna Sigmond Gudmundsdottir
Stormen kunst/dáidda, Bodø

03.09.–25.10.
Bodø Biennale 2020  
– Kay Arne Kirkebø
Stormen bibliotek, Bodø
 
03.09.–25.10.
Bodø Biennale 2020  
– Grethe Irene Einarsen
Bodø kunstforening

05.09.–08.11. 
Arnold Johansen
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok 

15.09.–24.10.
Conventus
Rana kunstforening, Mo i Rana

17.09.–26.11.
Angsten står i sofaen – Gustav Vigeland
Bymuseet Bodø

17.09.–31.10.
Ingunn Utsi og Marja Helander
Terminal B, Kirkenes

26.09.–10.10. 
Vatn og olía – Eirún Sigurðardóttir & Jóní 
Jónsdóttir. The Icelandic Love Corporation, 
Festspillutstillingen 2020 
Galleri NordNorge, Harstad

03.10.–25.10.
Agnete Ilona Tangrand 
Svolvær kunstforening 

03.10.–04.12.
Eventyrlige Interiører – Gerhard Munthe
Galleri 2, Stamsund

09.10.–31.12.
Flagg Tromsø 2015–2020
Tromsø kunstforening

10.10.–01.11.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Alta kunstforening

11.10.–15.11.
Bjørkestemmer – Coldevin, Donoso & Mathisen
AddeZetterquist, Saltdal

17.10.–31.12.
NK Årsutstilling 2020
Nordnorsk Kunsthåndverkmuseum, Tromsø

20.10.–20.11.
100 samiske portretter –  
Torgrim Hermanson Halvari
Mosjøen kunstforening

31.10.–20.12.
Project Exodus – Tone Aaness/Natasha Berg
Stormen Kunst/daidda, Bodø

24.10.–31.12.
Fortell verden om oss – Rune Eraker
Tromsø kunstforening

29.10.–22.11.
Sàpmi
Rana kunstforening

07.11.2020–24.01.2021
Synnøve Persen
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok 

14.11.–13.12.
Den 74. Nordnorske Kunstutstilling
Vadsø kunstforening

29.11.–31.12.
Den tradisjonelle juleutstillingen
Rana kunstforening

06.–20.12.
Juleutstilling
Galleri 2, Stamsund

Flere utstillinger finner du på ▶  
sekunst.no/Kunstguide-Nord

Bidra med utstillinger til Kunstguide Nord ▶ 
magasin@sekunst.no

SEPTEMBER—DESEMBER 2020

kunstguide nord

https://sekunst.no/Kunstguide-Nord
mailto:magasin@sekunst.no
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Bodø Biennale er festivalen som insisterer på at visuell kunst og  
dans kan gi publikum nye erfaringer av Bodøs byrom, og gi tankefulle 
perspektiver på en by i hastig utvikling. 

I kveldsmørket, et stykke utenfor sentrum, bød Hyper Hidro Sissy på en av 
biennalens mest forunderlige opplevelser. I en skråning på baksiden den gamle 
svømmehallen i Rensåsparken er det fuktig og mørkt, og publikum sitter 
på paller nær svømmehallens hvitmalte murvegger. Det drypper og sildrer 
vann fra hageslanger festet i trærne, og bladverk, greiner og røde rognebær 
lyses opp av lyskastere som skaper en lun stemning i regnet. Sangere 
ikledd glinsende sorte forklær i lateks vandrer mellom trærne, stopper 
opp og synger vakkert. Hyper Hidro Sissy, laget av performancekunstner 
Alice Slyngstad som et bestillingsverk til Bodø Biennale 2020, var satt til en 
skråning de færreste oppsøker, men som nå ligger midt et område i utvikling. 
Her skal den tomme svømmehallen bygges om til ny helårs konsertscene 
og et fast festivalkontor for Parkenfestivalen – og området skal i fremtiden 
vrimle av musikkelskende publikum og spennende kulturopplevelser. 

På veggen over bokreolene
Bodø sentrum gjennomgår store estetiske endringer; ny arkitektur,  
nye byrom, parker og boligstrøk. De raske endringene er inspirasjonen  

til festivalkunstnerne Kay Arne Kirkebø, Anna Sigmond Gudmundsdottir og 
Grethe Irene Einarsen i sine kunstprosjekter i biennaleutstillingen i Stormen 
kunst/dáidda, Stormen bibliotek og Bodø kunstforening. Biennalens kunst-
vandring tar publikum med til Stormen kunst/dáidda der Anna Sigmond 
Gudmundsdottir sine to monumentale malerier er som et møte med to farge-
rike brutale betongvegger. I tykke massive lag av maling på lerret, med mye 
struktur og tynne streker, er Gudmundsdottirs En gave til sønnens ene arm (2020) 
og Løpende hund (2020) to abstrakte motiv der mye skjer på kryss og tvers. Hun 
har tatt utgangspunkt i landskapsopplevelser i Bodø og bearbeidet det i sin 
hukommelse, slik at det blir til minner som igjen tar form på hennes lerreter. 

I sterk kontrast er Kay Arne Kirkebø sin håndtegnede videoanimasjon 
Den siste endring (2020). Her har Kirkebø tegnet med presise linjer, vinkler 
og konstruksjoner utført i blyant og linjal med stødig hånd. Animasjonen 
projiseres rett på veggen i andre etasje i Stormen bibliotek. Kirkebø  
arbeider med klassisk håndtegnet animasjonsteknikk, hans nye animasjon 
består av 5000 tegninger hvor han har latt seg inspirere av den stramme 
arkitekturen og byplanen i Bodø. Mens vi observerer de flimrende strekene  
i stadig utvikling på veggen over bokreolene sier kunstneren at han er svært 
fornøyd med å vise animasjonen i det store biblioteket. 

– Plasseringen skaper stor kontrast til bibliotekets moderne arkitektur 
med åpne rom, vinkler og stillestående rader med bokreoler. Her er det 

Setter linjer  
i bevegelse

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Amalie Marie Selvik  ◆◆  Dan Mariner  ▶  Bodø Biennale

REPORTASJE
BODØ BIENNALE 2020  ◆  FESTIVAL FOR VISUELL KUNST OG DANSEKUNST
3.–6. SEPTEMBER

Anna Sigmond Gudmundsdottir sine monumentale 
malerier i galleriet til Stormen kunst/dáidda.

Foto: Amalie Marie Selvik
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▶

mange ståsteder som gir forskjellige opplevelser av animasjonen i rommet. 
Min film er hele tiden i bevegelse på veggen, mens folk sitter stille og leser 
mellom bokreolene. Det gjenspeiler kanskje det at mange kanskje ikke 
tenker over at ting i Bodø endrer seg så fort, forteller Kay Arne Kirkebø. 

Tilpasningsdyktig ungdom
Kunstvandringen går videre til Bodø kunstforening hvor fotograf Grethe 
Irene Einarsen forteller at hun i sin utstilling Reminisens – Resiliens er opptatt 
av ungdommens tilpasningsdyktighet (resiliens) og tøffe tilværelse i møte 
med dagens samfunnsutvikling.

– Det å bli invitert til å ta stilling til tematikken med Bodø by i  
utvikling, gir meg derfor en mulighet til å bidra med å si noe om konse-
kvensen av sentraliseringen som nå skjer i Nordland. All satsningen som 
skjer i Bodø påstås å komme hele Nordland til gode. Men jeg ser ikke det. 
Jeg bor i Narvik hvor kreative fag på den videregående skolen legges ned 
og ungdom tvinges til å flytte langt vekk fra hjembyen sin om de vil studere 
disse fagene. Mitt hovedverk Resiliens (2020) viser derfor sinte ungdommer 
stående på flyplassen i Bodø og diskret viser fingeren. 

– Når så mange ting legges til Bodø – blir Bodø en kannibal. Det er 
gigantomani! Er det det vi ønsker? Det er mitt spørsmål.

Myke linjer mot hard asfalt
Flere av kunstprosjektene i biennalen skjer blant folk utendørs. I Flytende 
landskap beveger de fire danserne i gruppen Landing seg gjennom ulike 
byrom med lange lianer i grå tekstil. De lager hauger av avlange bøyde 
formasjoner av tekstil-lianene og gir oppmerksomhet til hver forhøyning, 
rekkverk, kumlokk og lyktestolpe. Deres bevegelser er langsomme og gjør 
at detaljer i omgivelsene mykes opp av myke linjer mot hard asfalt utenfor 
Glasshuset, eller i gågata ved biblioteket.

På den nye Rådhusplassen står en spesialdesignet svart konteiner 
med store vindusflater. Dette er Gøran Moyas mye omtalte temporære 
visningsrom Prosjekt 67. En gedigen LED-skjerm viser kontinuerlig Ingrid 
Torvunds kritikerroste og fascinerende filmserie; Magic blood machine (2012), 
When I go out I bleed magic (2015) og I found you under earth under blood (2019). 
Med egne høretelefoner kan ungdommene som henger på Rådhusplassen, 
og alle andre forbipasserende, koble seg opp til lydkilden gjennom egne 
mobiltelefoner, og la seg drømme bort i Torvunds fortryllende fortelling 
om underlige vesener som ferdes i dype skoger. Ikledd broderte kostymer 
gjennomføres merkelige ritualer med lysende krystaller og blod. Moya 
opplyser at Prosjekt 67 har fem ulike kunstprosjekter på programmet som 
skal presenteres ulike steder i Bodø og nærområdet. Etter biennalen skal 
Prosjekt 67 videre til Lofoten. 

Alice Slyngstads Hyped Hidro Sissy  
i Skråningen i Rensåsparken.

Foto: Dan Mariner

↘
I tillegg til animasjonsfilmen henger ti tegninger 
av Kay Arne Kirkebø spredt i alle etasjene på 
biblioteket, og plassert høyt opp på veggene  
slik at de kommer til syne over bøkene. 

↓
Hver millimeter med endring i tegningene  
skaper bevegelse i animasjonen Den siste  
endring av Kay Arne Kirkebø.
begge foto: Amalie Marie Selvik
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Film i kjøpesenteret
Inne i Glasshuset vises den nye filmen Centarium (2020) til Bodøkunstneren 
Aleksander Johan Andreassen. Under biennalen vises den døgnet rundt på 
en stor TV skjerm utenfor bokhandleren Norli, blant bursdagskort og bøker 
på salg. Handlingen i filmen foregår inne i et typisk norsk kjøpesenter hvor 
en forbløffet renholder oppdager en utstillingsdukke som våkner til live om 
natten. Forvirret beveger dukken seg rundt i kjøpesenteret og stotrer frem 
salgs-kampanjer, «kjøp tre for to», mens renholderen ytrer sin engstelse 
for de teknologiske innretningene som gradvis invaderer mennesket i 
hverdagslivet; «før vi vet ordet av de blitt integrert i oss». Han oppfordrer 
derfor ulike mennesker på kjøpesenteret til å lukke øynene og bruke sin 
taktile sans for å beskrive en liten gjenstand han legger i hånden deres. «Det 
er synet som gir opplevelse av form. I mørket har vi derfor vanskeligheter 
med å kjenne igjen gjenstander gjennom kun berøring». 

Direkte fra London
På Atelier NŌUA omfavnes derimot dagens teknologiske muligheter, for å 
skape et menneskelig nærvær som knytter Bodø og London sømløst nærmere 
hverandre. NŌUA har fokus på fotografi og inviterer stadig til prosjekter med 
kunstnere som utfordrer grensene for foto som medium og uttrykk. I Mirror 
Mirror er kunstneren Tom Lovelace lokalisert i sitt studio i London med sine 
to døtre, mens publikummet befinner seg i gallerirommet til NŌUA. Tilkoblet 
webkamera projiseres Tom på en stor tekstilskjerm og en liten monitor på 
gulvet. Tom (og døtrene) hermer etter de besøkendes bevegelser i Atelier NŌUA 
hvor rommet er delt i to med svart tekstil drapert over fotostativer, formet som 
silhuetter av en fjellkjede. Publikum deltar i en live, interaktiv installasjon mellom 
London og Bodø – og velger selv hvor mye bevegelser som Tom får leke med. 

Å utforske ikke-steder
I lørdagens kunstnersnakk i Stormen konsertsal er koreograf Maria 
Landmark interessert i å løfte frem kunstnernes tanker om arbeids-

prosessen bak et ferdig kunstverk som publikum møter. Hun spør 
derfor Kay Arne Kirkebø, Alice Slyngstad og danser Venke Marie 
Sortland i Landing om hvordan de har jobbet med rom og sted? 
Performance kunstner Alice Slyngstad forteller at hen er opptatt av  
å sette fokus på kroppen i møte med omgivelsene, og jobber derfor 
mye med å høyne sanseligheten gjennom for eksempel å bruke 
nervøsitet aktivt i arbeidet. 

– Jeg har tatt for meg en skråning bak den gamle svømmehallen i 
Rensåsparken. Det er ingenting spesielt med denne skråningen. Parken 
er en helt vanlig park, hverdagslig uten spektakulære elementer. I denne 
skråningen har jeg arbeidet med å tilføre elementer som vann, lys og 
bevegelser som utforsker vegetasjonen, kvist og gress. 

Kay Arne forteller at han utforsker tegning i bevegelse. Hans interesse 
for animasjon er å gå fra stillbilder av ferdige tegninger til å sette linjen 
i bevegelse. Venke Marie Sortland forteller at i Flytende Landskap er 
lianene i tekstil et virkemiddel for å bryte de urbane, stive og formelle 
gatestrukturene. 

– Vi er opptatt av å gjøre rom annerledes, for å gi nye opplevelser  
til folk. Vi sperrer ikke veien, men respekterer at folk skal få gå dit de skal. 
Kanskje må de bevege seg rundt, eller over oss for å komme frem. Men 
mest av alt jobber vi mye med publikumsmøtet. Å opprettholde undringen 
i de første fem minuttene når folk først oppdager oss, før de konkluderer 
med at det vi gjør er «kunst», og går videre. 

Å invitere til nye erfaringer av det kjente og det ukjente er en  
fin prosess mot å skape de gode urbane stedene som barn og unge,  
voksne og eldre trenger. Det gjør også Bodø biennale til en god biennale, 
poengterer Ellen Sæthre McGuirk i sin åpningstale på Rådhusplassen,  
og sier videre at «ikke-steder er steder der jeg ikke vil være, det er steder  
jeg ikke stopper opp, men går forbi. Ikke-steder er for meg steder hvor folk  
er annerledes enn meg. Men slike ikke-steder kan godt utforskes, for å møte 
det som er litt annerledes.»

▶

BODØ BIENNALE 2020

Publikum i Atelier NŌUA i samhandling med Tom Lovelace 
i Mirror Mirror. Som takk for interaksjonen gir Tom deg et 
sorthvitt landskapsfotografi når du går.
Foto: Amalie Marie Selvik

I konteineren til Prosjekt 67 vises filmer av 
kunstneren Ingrid Torvund på Rådhusplassen.
Foto: Amalie Marie Selvik

▶
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Bodø Biennale 2020 setter by- og stedsutvikling på agendaen,  
og mange spør seg om høyhus og lekeplasser er god byutvikling?  
Kan mennesker og ville dyr leve sammen i Bodø? Hvorfor er kunstnere 
interessert i byutvikling, og hvordan kan kunst bidra til å gjøre  
et sted attraktivt? 

Bodø er en ung by med en kort og spennende arkitekturhistorie, forteller 
arkitekt og byplanlegger Jonas Bjørklund på sin arkitekturvandring under 
biennalen. Han forteller at Bodø var en svært moderne by på 1950-tallet 
på grunn av gjenoppbyggingen etter bombingen i 1940. Etter krigen ble 
Bodø gjenreist med ny byplan og nøkterne betongbygg i fire etasjer viet 
butikker i første etasje. I lang tid har denne etterkrigsarkitekturen preget 
Bodø, og i dag gjennomgår sentrum en enorm revitalisering. I 2014 skapte 
Stormen konserthus og bibliotek ny interesse for byrommet på Sandkaia. 
Foran biblioteket og langs småbåthavnen er det kommet restauranter og 
kafeer, og det spretter opp nye moderne leilighetsbygg, næringslokaler og 
nye lekeplasser. 

Mister sjøutsikt
På arkitekturvandringen påpeker Jonas Bjørklund at bybildet domineres 
av de høyreiste hotellene. Først med SAS hotellet i 1982. Nå oppføres enda 
et nytt høytravende hotell med 250 rom langs bryggekanten i Sjøgata, og 
vegg i vegg kommer enda et bygg med 100 leiligheter. Begge byggene 
dekker til sjøutsikten, men Bjørklund opplyser at med den kommende 
havnepromenaden skal folk igjen kunne gå langs vannet, hele strekningen 
fra jernbanestasjonen til Stormen bibliotek og til moloen. 

Konsekvensen av den enorme revitaliseringen i sentrum, er at flere 
virksomheter flytter inn i moderne nybygg, og lar eldre staselige bygninger 
bli stående tomme. Toldkammeret i Jugendstil (som overlevde krigens 
bombing), samt Sparebanken fra 1950 og Nordlandsbanken fra 1951 er 
sterke vitner om historien til Bodø, og bankbyggene er viktige eksempler  

på gjenreisningsarkitektur. Men nå står de tomme og ingen vet  
hva de skal brukes til, forteller Bjørklund. 

Setter av penger til lekeplasser
Hver gang private krefter bygger nye bygg i Bodø skal penger avsettes 
til lekeplasser, forklarer Bjørklund mens vi står foran Kvartal 99. Det nye 
parkeringshuset foran Fylkeshuset har hvit bekledning med integrerte 
LED-lys som lyser opp kvartalet i mørket, og på det flate taket anlegges en 
enorm lekeplass med isbane. Det er god byutvikling, poengterer Bjørklund, 
fordi lekeplassen på taket sikrer en åpen plass i byen. Men allikevel 
forsvinner Fylkeshuset bak nybygde leilighetskomplekser. 

– Opprinnelig var Fylkeshuset plassert høyt i byen for å ha en 
synlig dominerende plassering, men byutvikling kan fort endre slike 
statusposisjoner, forklarer Bjørklund, og vi vandrer videre til Rådhuset. 

I fjor ble rådhuset bygget ut. Påbygget skiller seg radikalt fra renes-
sansestilen som preger Rådhuset bygget i 1950. Det moderne påbygget 
er enormt og dominerende. Det preges av skarpe linjer, vinkler og former 
spekket med smale rektangulære vinduer. Allikevel synes Bjørklund tilpas-
ningen til den eldre omliggende og tilstøtende arkitekturen er blitt gjort på en 
god måte, som gjør at påbygget nesten er helt usynlig sett fra Rådhusparken. 

Det urbane dyrelivet
Hvordan er det ville dyrelivet i byen Bodø? Spørsmålet stilles av kunstnerne 
Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i sin direktesendte podcast «Folk & dyr»1  
i Litteratursalen i Stormen bibliotek. 

– I 1816 kunne du stå midt i Bodø uten å vite at du stod i en by. Nå kan 
du stå midt i Bodø og ikke vite at du er omgitt av ville dyr; som reven bak 
kebabkiosken, elgen som tråkker igjennom boligstrøkene og havørnen som 
flyr over høyblokkene, forteller Søssa Jørgensen.

Mens vi hører lyder av fly og biler tar Jørgensen og Færøy for seg det 
urbane livet i en by fra et perspektiv som vi sjeldent tenker så mye over. 

Hva er god  
byutvikling?

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Amalie Marie Selvik  ◆◆  Dan Mariner  ▶  Bodø Biennale

ARTIKKEL
BODØ BIENNALE 2020  ◆  FESTIVAL FOR VISUELL KUNST OG DANSEKUNST
3.–6. SEPTEMBER

Kunstnerne Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen 
snakker om byutvikling og det urbane 

dyrelivet i sin podcast «Folk & dyr».
Foto: Dan Mariner/Bodø Biennale
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▶

Vi hører Jørgensen prate med en taxisjåfør om å bli plaget av måker som 
skiter på den nyvaskede bilen hans. Hun forklarer at forskere har funnet ut 
at måkebestanden går ned, samtidig som flere måker trekker til byene, fordi 
søppel gir dyrene lett tilgang til mat. Men vi synes det er unaturlig at måkene 
«går på kafé» sammen med oss, og ønsker å flytte måkene ut av byen. 

Færøy sitter med revepelslue på og forteller om kommunens 
fellingstillatelse på villdyr i Bodø. 

– Du kan få 400 kroner i belønning for en rødrev, og 200 kroner for  
en mår, mot å fremvise fire poter som bevis. 

– Hvordan påvirker det urbane livet reven? Kan rever få tinitus? Vet for-
resten reven at Bodø er en by, spør Jørgensen og imiterer lyden av rev i brunst. 

– Dyr er vår følgesvenn. De gir oss tid, og tilpasser seg oss. Men 
hvordan kan vi tilpasse oss dem? Kan vi begynne å lage fôrestasjoner  
for måkene? Kan vi ut forme havnene slik at tang og annet vegetasjon  
gir fisken mat og gjemmesteder? 

Jørgensen og Færøy fremmer mange spørsmål og synes vi bør bli  
mer bevist det urbane dyrelivet og vår egen rolle i dagens byutvikling.  
De to kunstnerne synes at det kan være nyttig å introdusere begreper  
som byutnytting, menneskeproblemet og kebabmennesket, i tillegg til  
ord som urbanisering og byplanlegging, ressursutnytting og overforbruk.

Hva er, kan og bør stedsutvikling være? 
Hvordan kan byen bli et godt sted å være for alle, og gi oss følelse av 
tilhørighet? Kirsti Saxi (fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland 
fylkeskommune) innleder lørdagens fagprogram «SNAKK Bodø», med 
foredrag og panelsamtale, med å poengtere at det ikke er betong og  
bygg som utgjør byen. Det er oss med liv og tilstedeværelse. Vi er med  
på å forme stedet. Spørsmålet er bare hvordan vi får utfolde oss?

Det å bevege kroppen i forhold til rom er også hovedbudskapet til 
danser Cecilie Lindeman Steen i sitt performance-foredrag, «Betydningen   
av bevegelse». 

– Bevegelse tar en viss tid og en viss plass å utføre. Vi er alltid ett  
sted med kroppene våre, både lokalt (her og nå) og globalt (som en del av 
menneske heten i verden). Vi erfarer verden med kroppen vår. Vi er i den og 
beveger oss rundt med den. Objekter, bygninger og rom er med på å påvirke 
våre bevegelser. Vi bommer ikke på stolen, vi krasjer ikke i hverandre og står 
vi i en tom sal så føler vi at den er tom, sier Lindeman Steen.

Hun påpeker at kunstnere og dansere er svært bevist dette, og det 
kalles «sosial koreografi» når publikum må bevege seg i forhold til objekter, 
eller hendelser i rom, og i uterom. 

Kunstens rolle i by
Så hvordan opplever folk hvilken rolle kunsten spiller for stedsutviklingen 
i Bodø? Det å bruke kunst i stedsutvikling kan deles i to generelle trender, 
forklarer kunstner, kurator og forsker Cecilie Sachs Olsen i sin innledning til 
dagens panelsamtale.

– Den ene er at kunst brukes for å gjøre et sted attraktiv. Gjennom 
å skape en identitet til et sted som skiller seg fra andre, og å fremme 
en spesifikk bruk av stedet. Effekten er at noen føler seg ekskludert og 
marginalisert. For eksempel designer man nå byrom med betongpigger  
og armlener som estetiske elementer, men som samtidig hindrer hjemløse 
å sove under broer og på parkbenker. 

– Istedenfor å sette opp forbudsskilt benyttes design til å utforme  
rom som indirekte hindrer uønsket adferd og bruk. 

Den andre innfallsvinkelen, opplyser Sachs Olsen, er at stadig flere 
kunstnere samarbeider med byutviklere om å skape medvirkningsprosesser 

BODØ BIENNALE 2020

▶

Panelsamtalen under lørdagens fagprogram 
i storsalen til Stormen konserthus.
Foto: Dan Mariner/Bodø Biennale Dansegruppen Landing, Flytende landskap, i gågata.

Foto: Amalie Marie Selvik
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med innbyggerne, for å utforske våre omgivelser. Kunstnere som oppfordrer 
oss til å «lytte til et sted», istedenfor «å lage et sted». Å «stedslytte» er å være 
åpen for andres synspunkter, vise empati og toleranse. Bodø Biennale er et 
eksempel på å oppfordre til slik stedslytting, mener Cecilie Sachs Olsen. 

Men hva tenker folk i Bodø? Hvilken rolle har kunsten for steds-
utviklingen i byen? I panelsamtalen mener journalist og kunstkritiker Anki 
Gerhardsen at kunsten har svært liten betydning for stedsutviklingen i Bodø, 
fordi kulturpolitikken må vike for utøvelsen av distriktspolitikk. Gunnar Stein 
(beboer i Bodø) er enig. Kunst preger ikke bybildet i Bodø. Selv om Stormen 
Bibliotek og konserthus har gitt et løft for byen, er det liten satsning på kunst. 

Nicole Natalie Furnes fra Ungt Kulturforum Bodø sier hun savner de 
uformelle møteplassene mellom kunst og folk. Det er for få plasser til 
ungdom å utfolde seg kreativt i byen. Selv om biblioteket satser på ungdom 
så mangler ungdommer møteplasser. 

– Sentrum har blitt for polert og perfekt. De unge samler seg istedenfor 
på City Nord, som ligger utenfor sentrum, forklarer Furnes. 

Arkitekt Even Aursand synes også mye er gjort galt i forhold til god 
sentrums utvikling i Bodø. Som å plassere Universitetet utenfor bykjernen, mens 
hotellene gis de beste plasseringene i sentrum. Eller at nye boliger i sentrum 
tilpasses pensjonister, mens barnefamiliene må bosette seg langt utenfor. 

Bodø må tiltrekke seg kunstnere
Anki Gerhardsen påpeker at byen må ha et fagmiljø som skaper utvikling 
hvis kunst skal ha en betydning. 

– Uten det kan ikke jeg se for meg at noe kan skje. Du må være 
her og bo her, for å forstå stedets klima og folk. Men for å tiltrekke 
oss kunstnere må de kunne søke på noe; prosjekter, jobber eller andre 
spennende muligheter. For ellers så kommer kunstnere bare som gjester 

for å vise noe og så dra igjen. I Tromsø trekker kulturinstitusjonene både 
penger og kreative folk til byen. Jeg mener vi må ta debatten om å flytte 
kulturinstitusjoner hit til Bodø – men jeg tror dessverre det ikke vil skje. 

Penger avgjør, ikke medvirkning 
Nicole Natalie Furnes tror ikke unge kunstnere flytter tilbake til byen hvis  
de ikke kjenner seg igjen i kunstprosjektene som skjer her. Derfor savner 
hun flere medvirkningsprosesser i Bodø, der beboere, utviklere og 
planleggere møtes. Men arkitekt Even Aursand er uenig i det.

– Dessverre er det penger som bidrar til forandring. Ikke folk i 
medvirkningsprosesser, for til sist er det pengene som avgjør. Jeg vil heller 
oppfordre folk til små og store aksjoner, forklarer Aursand.

Aursand synes det er synd at store kunstprosjekter som gjennomføres 
av blant annet KORO2 plasserer kunst på steder der penger allerede pøses 
inn. Mens byrom som virkelig kunne trenge ett løft, ikke får det. 

– Dette kan det gjøres noe med. Det er mange som tjener penger på å 
utvikle byen vår. For eksempel så la jeg merke til at solen forsvant bak et av de 
nye høybyggene, og vi mistet solskinnet på Rådhusplassen under åpningen av 
biennalen. Bygget kunne vært tre etasjer lavere for å unngå dette. I forkant av 
utbygging utføres beregninger av sol og vind, så dette viste Bodø kommune 
da de gav byggetillatelsen. Kommunen kunne valgt å gi tillatelse til å bygge så 
høyt (og miste solskinnet på plassen) mot at utbygger la av penger til kunst eller 
kultur. Det er ikke for sent med en slik tankegang. Kommunen kan starte med 
det nå, for å sikre noen kulturpenger frem mot 2024.

fotnoter

1. Les og hør mer på: soundcloud.com/folkogdyr.

2. Statens fagorgan for kunst i offentlige rom.

Arkitekturvandring i Bodø sentrum med arkitekt  
og byplanlegger Jonas Bjørklund.
Foto: Amalie Marie Selvik

Steinbekledningen pa nybygget til Rådhuset er tilpasset 
fargen på omkringliggende eldre arkitektur.

Foto: Amalie Marie Selvik

http://soundcloud.com/folkogdyr
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Marita Isobel Solbergs utstilling Jordklang er en sammensatt utstil-
ling som leder tanken hen til både arkiv og laboratorium. Flere av 
kunstverkene befinner seg faktisk på bakkenivå, og inkluderer både  
jord, klang, lukt, smak og følelsen av natur mellom hendene. Alt i  
en underliggjort, vakker-rar og mystisk innramming.

Utforsking av naturen, lengselen etter det opprinnelige, det vakre, det  
som mennesket er i ferd med å ødelegge og krenke; alt sammen preger og 
opptar mye av både samtidskunsten og samfunnssamtalen i dag, ikke minst 
synliggjort gjennom kunstscenen i Nord-Norge. Nordnorsk Kunstmuseum 
beskriver klimaendringer og overforbruk i presentasjonen av sin siste utstil-
ling med kunsthåndverk, Lofoten International Art Festival hadde dette som 
sentrale momenter i 2017, og en rekke enkeltkunstnere trekker også fram 
økologi, natur og grønne verdier i sitt arbeid.

Sånn sett skriver Marita Solberg seg inn i et konkret interessefelt. Mye 
av det denne kunstneren har holdt på med de siste årene kan på mange 
måter leses som en kompleks refleksjon og en mangefasettert dialog med 
naturen. 

Dialog, fordi i Solbergs kunst er det alltid sterke forbindelser til 
mennesket. Ikke som en fremmed eller som en trussel, men som en tydelig 

og allikevel nesten usynlig deltaker. En som befinner seg i det hele, lever der, 
bruker, skaper og legger igjen små merker og små spor. Nær og tett, men 
også annerledes.

I 2018 la Solberg for eksempel mose og lyng utover store deler av  
gulvet på Nordnorsk Kunstsenter i Svolvær, og nedi mosen kunne man 
høre lyden av en mannsperson som snakket. Under Barents Spektakel i 
2019 stilte hun med et sjamanaktig og rikholdig utstyrt natur-apotek der 
publikum kunne få komme inn én og én for å motta eliksirer og sang og 
terapi. Det er flere trekk fra begge disse kunstprosjektene i utstillingen 
«Jordklang» som i august ble vist hos Bodø kunstforening både hva mose 
og apotek-elementer angår. Men her er det mer, det er annerledes, og 
utstillingen beveger seg på en måte dypere inn i både skogen og havet  
og menneskene som lever og har levd nært ved begge deler. 

Nordlig preg
Marita Isobel Solberg legger vekt på sin nordnorske, samiske og kvenske 
bakgrunn i presentasjonen av seg selv som kunstner, og denne forbindelsen 
er godt synlig også her, men uten å være høylytt uttalt. Det pipler heller 
fram gjennom kunstverkenes enkelte bestanddeler, som i stor grad er 
hentet fra nordnorsk kystkultur. Her er en skål med ørestein fra torsk,  

Å lytte til mose

✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Marita Isobel Solberg

KUNSTKRITIKK
JORDKLANG  ◆  MARITA ISOBEL SOLBERG 
BODØ KUNSTFORENING, 1.–23. AUGUST 2020

Lydhør er et kunstverk sammensatt av mose og et øre av gips.
Foto: Anki Gerhardsen
↙
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her er fiskeskinn og dyrebein. Her er trebiter som ser ut til å ha ligget lenge  
i havet, greiner, kork fra garnbruk, jord, aske, sand, mose, stein, skjell.

Solberg har ordnet det i sirlige systemer, omskapt det til mystiske 
figurer, satt det sammen i former som løfter naturen inn i menneskenes 
verden; en verden av religion og hverdag, vitenskap og mystikk, rasjonalitet 
og irrasjonalitet. Slik som i kunstverket med tittelen Fáddámagiske apotek 
hvor for eksempel både fuglefjær og et dyrekranium er stilt opp sammen 
med pent brettede hvite frottékluter og en flaske Møllers tran. Eller som i 
kunstverket Mitt skrivebord som i likhet med apoteket er ryddig, sirlig ordnet 
og strukturert, men i stedet for skrivesaker og papir, er det små grå- og 
hvitspettede steiner som ligger klar til avlesning, nesten som et slags 
avansert tegnspråk. Og rundt denne «boken» står det glassklokker med 
krystaller, tre, fjær og bladverk.

Og apropos religiøsitet: På en av veggene henger en lenke med  
store trekuler, iblandet kork, bein, lær og fiskeskinn. Solberg har gitt 
den navnet Jordbønner, og kunstverket blir som en dialog mellom det 
tradisjonelle hverdagslivet langs kysten i nord, ortodoks tro og samisk/
nordnorsk åndetro. Det er fascinerende. Enkelt, men samtidig med en 
iboende refleksjon om verdener som forenes, utvikles eller kanskje  
brytes mot hverandre.

Natur og menneske
Mellom strukturene og systemene går hele tiden menneskets nære 
forbindelse til det hele. I et parti grønn mose på en vegg, er det montert 
inn et naturtro øre av gips. I et annet mosefelt ligger bittesmå hender av 
porselen. Like ved skålen med torskens øresteiner er det en sterkt forstørret 
ørestein laget av leire. I en glasskrukke ved inngangen er det vodka og 
bjørkeblader (som publikum kan forsyn seg av!). Mennesket er liksom i alt 
og rundt alt. Integrert og inspirert, skapende og prisgitt på samme tid. 

Det er denne åpne refleksjonen, denne vennlige invitasjonen til å 
betrakte, ta del, sanse og undre seg som løfter Marita Solbergs kunst inn i et 
helt særegent rom. Ja, flere av kunstverkene kan vi som utstillingsbesøkende 
faktisk få berøre og også forme videre med egne hender. Dermed knyttes 
også vi til fellesskapet, delaktigheten, ansvaret og avhengigheten. Det ligger 
altså mange subtile signaler i dette, men det er befriende fritt for plakater 
og ferdige tolkninger.

Tilsammen framstår Jordklang som en underliggjort miks av arkiv, 
bibliotek og laboratorium. Et eget univers med historie og dype røtter,  
men allikevel i vekst og endring.

↖
Fáddamagiske apotek: Det er spor av Solbergs tidligere arbeid 
i utstillingen, sånn som denne apotek-refleksjonen.
Foto: Anki Gerhardsen

Jordklang er en sammensatt utstilling som i Bodø kunstforening 
leder tanken hen til både arkiv og laboratorium, Rotverk.
Foto: Marita Isobel Solberg
↓

Foto: Marita Isobel Solberg
↓

↗
Mange av materialene i utstillingen er hentet inn fra naturen, men her er også objekter 
Solberg har laget av leire, utformet i tre og produsert på stedet.
Foto: Anki Gerhardsen
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Nordnorsk Kunstmuseum er så tydelig på egne ambisjoner at kunst-
verkenes tvetydighet, usikkerhet og annerledeshet blir overkjørt.

Det er ikke kunsten det er noe galt med, tenker jeg, der jeg vandrer mellom 
gyngeinnsektet til Toril Bertelsen, luen av Maja Dunfjeld, og den rustikke 
keramikkvasen Drømmende aftenrød av Karin Aasen, mens jeg prøver å finne 
sammenhengen mellom presentasjonen av utstillingen og utstillingens 
faktiske innhold.

Det er kanskje ikke alt her som er like spennende, men det er kunst  hånd-
verk, det er vakkert, og det går an å fordype seg i det, slik tittelen Oppleve: 
Kunsthåndverk oppfordrer til. Arbeidene som vises er komplekse eller enkle  
i formen, de har en klar eller en helt uklar funksjon. Uansett er det særegne 
og unike kunstverk, og helt åpne for tilskuerens tanker og assosiasjoner.

Ta Aase Dommersnes Minne for eksempel. En stol av tynn ståltråd.  
I nesten naturlig størrelse, men allikevel umulig å sitte i. Skjør og hard  
på samme tid. Vever og nesten usynlig i det åpne, hvitmalte rommet.  
Hva er det for slags minner som bor i denne stolen?

Nei, det er ikke kunstverkene det er noe galt med. Det er heller 
presentasjonen og innrammingen. Det er nærliggende å spørre seg om 
Nordnorsk Kunstmuseum og kurator Lise Dahl har blitt så begeistret for 
oppmerksomheten de har fått som et aktivistisk og ikke-nøytralt museum, 
at kunsten spiller mindre rolle enn imaget. Denne gangen står i alle fall 
museet foran sin egen utstilling og roper: Vi vet det! Vi har forstått verden! 
Og nå skal vi forklare deg hvordan allting er.

Den åpne og retningsløse tittelen på utstillingen står sånn sett i skarp 
kontrast til den innrammingen jeg snart skal gå nærmere inn på.

Oversett kunstart
Men først: Nordnorsk Kunstmuseum ønsker å gi mer oppmerksomhet  
til samisk duodji og annet kunsthåndverk – særlig fra Nord-Norge. Det er 
fint, og det føyer seg inn i den filosofien museet har hatt under den nylig 
avgåtte direktøren Jérémie McGowans ledelse: Nordnorsk Kunstmuseum 
skal sette søkelys på det glemte, det som ikke er anerkjent, det som ikke  
har blitt tatt alvorlig, men som burde bli det.

Og kunsthåndverk blir ofte behandlet nokså stemoderlig. Det faller 
gjerne helt utenfor i samtidskunstens ti på topp, og det er det verdt å 
reflektere kritisk over. Kunsthåndverket kombinerer omfattende innsikt 
i metode, håndverksteknikker, tradisjon og kunnskap om materialets 
egenskaper med nyskapende former, funksjoner, ideer og en estetisk 
fornemmelse som kan berøre tilskueren dypt. Skjønnheten i tingene. 
Tingenes farlighet. Ting som spør og undrer. Ting som nesten ikke er  
til å kjenne igjen.

Slik er det her også. Bøtten som Tovelise Røkke-Olsen har laget i 
kera mikk og som slett ikke ligner en bøtte. Den ufattelig vakre vasen i det 
lyst, turkise glasset. Eller kanskje det ikke er en vase. Veggteppet av Astrid 
Ræstad i lyse tekstiler, og med tittelen En følelse av strand. 

Den dyprøde, fløyelsesmyke, men allikevel ormeaktige og nesten 
truende skulpturen Klump av Hanne Friis.

Det er altså stor variasjon i uttrykkene, og selv om mye av det som er 
mest gripende i utstillingen ligner mer på skulpturer og installasjoner enn 
kunsthåndverk, er det allikevel denne dype og tilstedeværende stoffligheten 
overalt. Treverk. Leire. Ull. Glass. Pels.

Når kunstmuseet  
mister troen på kunsten

✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Kjetil Rydland  ▶  Nordnorsk Kunstmuseum

KUNSTKRITIKK
OPPLEVE: KUNSTHÅNDVERK
NORDNORSK KUNSTHÅNDVERKMUSEUM, 09. MARS– 13. SEPTEMBER 2020 

Avisutklippene er del av utstillingsdesignet og tatt inn av 
kuratorne for å forsterke utstillingens tematiske intensjon.

Foto: Anki Gerhardsen

Marit Ellisiv Landsend, De uskyldige.
Foto: Kjetil Rydland/Nordnorsk Kunstmuseum
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Uklare forbindelser
Det det derimot er lite av, er kunstverk med et åpenbart og eksplisitt 
politisk uttrykk. De er her, særlig i underutstillingen Rope uten ord som er 
kuratert av Tiina Portti og Marja Reibo. Her er bildeveven Atomkraftsdansen 
fra 1979 av Eli Marie Johnsen det mest åpenbare eksemplet. Men det 
politiske, det aktivistiske er ikke en stor del av utstillingen. Det er altså en 
svak og svært uklar sammenheng mellom Nordnorsk Kunstmuseum sin 
påstand og beretning om utstillingens innhold og intensjon, og det som 
faktisk møter publikum.

Jeg skal prøve å forklare hvordan.

Med store bokstaver skrevet direkte på veggene står det at kunsthåndverk 
kan være et verktøy for kritikk, protest og motstand. Museet spør om ikke 
kunsthåndverket kan være motvekten til klimakrise, konsumerisme og evig 
økonomisk vekst. I utstillingsteksten på hjemmesiden har museet også 
lagt til at de vil være et annerledes museum, et som er proaktivt, et som vil 
skape endring og som engasjerer seg i samtidens presserende saker.

Rundt omkring, og også mellom kunstverkene, er det lagt ut litteratur 
som ikke har noen direkte relasjon, hverken til objektene eller kunstnerne 
som er representert: Crafting with feminism. How to be a craftivist – the art of 
gentle protest. Her ligger også Greta Tunbergs bok og en publikasjon som 
heter Queer threads.

Reolene, som kunsten er plassert på i underutstillingen Rope uten 
ord er dessuten kledd med en collage av avisutklipp som på ulike og helt 
generelle måter handler om protest, demonstrasjon og motstand i ulike 

samfunnsspørsmål. Det er helt uklart for publikum om disse avis  - 
utklippene er tatt inn for å forsterke utstillingens tematiske intensjon, 
eller om col lagene er laget av en kunstner. På direkte forespørsel opplyser 
museet at collagen er produsert og montert av kuratorene. 

Griper inn i lesningen
På veggen ved et av kunstverkene har museet hengt opp en tekstplakat 
som gir helt konkret veiledning i hvordan De uskyldige laget av Marit Ellisiv 
Landsend skal leses og forstås. Kunstverket består av at et titalls hvite, 
leir-ryper som klumper seg sammen på gulvet. På tekstplakaten står det 
at rypene spør om menneskene tar klimakrisen på alvor. I tillegg er det 
informasjon om hva klimatiske endringer betyr for rypenes livsbetingelser. 

Det er nokså uvant å besøke en kunstutstilling der utstiller og kurator 
legger så intense føringer på publikums tolkninger av kunsten. Ekstra 
påfallende blir det når det er så åpenbart at majoriteten av de objektene 
publikum kan få studere, ikke lever opp til den lesningen utstilleren 
insisterer på.

Nordnorsk Kunstmuseum har som tidligere nevnt valgt en på - 
gående og proaktiv linje, og dermed også satt dagsorden flere ganger.  
Den midlertidige opprettelsen av et samisk kunstmuseum i 2016 er ett 
eksempel. Det feministiske skulpturprosjektet Like Betzy i 2019 er et annet.  
I begge disse eksemplene stod imidlertid kunsten i sentrum. Denne gangen, 
som et midlertidig kunsthåndverksmuseum, ser grepet mer ut til å være en 
rekvisitt i forestillingen om Nordnorsk Kunstmuseum.

Aase Dommersnes har laget en skulptur som ligner en stol med tittelen Minne.
Foto: Kjetil Rydland/Nordnorsk Kunstmuseum
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Half Hidden gjør som tittelen lover og holder mye skjult i historien om 
danskenes mineralutvinning på Grønland. Men opplevelsen av det delvis 
skjulte er et viktig grep i forsøket på å forstå den digitale kolonialismen 
og den begrensede lagringsplassen på vårt kollektive minne. 

Kryolitt er mineralet som revolusjonerte aluminiumsproduksjonen.  
Den har spilt en helt enormt viktig rolle, ikke bare i Dansk historie, men 
for den globale teknologiske utviklingen. Blant annet har aluminium gjort 
det mulig for oss å produsere fly, båter og tog. Utvinningen av kryolitt 
ble gjort av Danmark i tettstedet Ivittuut på Grønland fra 1850-årene til 
1986. Denne nå nedlagte kryolittgruven, og teknologiutviklingen mineralet 
har bidratt til å føre frem, har vært utgangspunktet for den kunstneriske 
forskningen til Anne Haaning. De siste årene har Haaning vært ph.d. 
stipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) på UiT Norges 
arktiske universitet, hvor hun har undersøkt og re-kontekstualisert diverse 
arkivmaterial fra det danske nasjonalarkivet og materialer fra Ivittuut. 
Haanings forskning er et forsøk på å sette den teknologiske utviklingen 
i et bredere perspektiv som involverer ressursutnytting, gruvedrift 
og imperialisme. I Half Hidden presenteres resultatet i form av ulike 
installasjoner og skulpturelle kunstverk hos Tromsø kunstforening. 

Mystiske arkivesker
Utstillingen brer seg over to utstillingsrom i første etasje og det første  
jeg møter er installasjonen Archive of Uncertainties. Det er et stort bord der 
skinnende sort epoksyharpiks har rent nedover bordkanten og størknet på 
gulvet som speilblanke sorte tjæredammer. Kvervler med ledninger henger 
ned fra bordet. Her ligger flere par med hvite bomullshansker, lik dem man 
bruker i behandling av arkivmaterialer, og museumsgjenstander. Blant dem 
ligger et titalls utskrifter av arkivbilder med symboler som avslører at disse, 
svært uskarpe bildene, er tatt med en mobiltelefon. Fire arkivesker med 
ulike gjenstander – blant annet en bit hvit kryolitt – står med lokket åpent 
langs den ene siden av bordet. 

Manglende informasjon om innholdet i eskene gjør det hele litt mystisk. 
En boks har for eksempel et forstørrelsesglass montert over et skinnende 
plastlokk med setningen The Figety ones were here. Plasten har et fargerikt 
skjær som gjør ordene nesten uleselige. Ifølge kunstnerens verksbeskrivelse 
av innholdet i denne arkivesken, så er dette «traces of Nakasuk’s account 
of stone spirits», uten at jeg blir så mye klokere av den grunn. I likhet med 
de andre gjenstandene på bordet forblir også denne åpne esken et lukket 
mysterium.

På andre siden av bordet står fire små dataskjermer som viser bilder i 
rødt og sort fra noe jeg antar er den nedlagte kryolittgruven i Ivittuut. Det 

er imidlertid vanskelig å si sikkert da skjermene går i sort før jeg rekker  
å få se hva som egentlig vises. Alle de ulike gjenstandene på bordet blir  
som dører som åpnes og lukkes samtidig. Hver og en av dem gir noen  
vage hint om at de er tilknyttet gruvedrift på Grønland. Samtidig er det 
umulig å trenge gjennom til tematikkens kjerne når informasjonen tilsløres 
av streng design og teknologiske forstyrrelser. Mystikken ligger som et lokk 
over Archive of Uncertainties og danner dermed en klar referanse  
til utstillingstittelen. 

Dette «delvis skjulte» trer også frem på tre blåkopier på papir som er 
montert på veggene lengre inn i rommet. En av dem viser et skip mens de 
andre to viser kart. I alle fall det ene er et detaljert kart av Arsuksfjorden 
på Grønland. Det andre – som minner om et kart – er en minimalistisk 
variant hvor landområdene gjengis kun med noen enkle linjer. Felles for 
alle tre er at de presenteres som skulpturelle objekter når papiret bølger 
seg ut i rommet. Om det er noen spesiell grunn til at Haaning har valgt å 
gjøre akkurat det, er utydelig for meg. Det som interesserer meg mest med 
disse trykkene er teknikken. Blåkopiering, eller cyanotypi, ble brukt mye 
som en grafisk metode for å reprodusere tegninger tidlig på 1900-tallet, 
og produksjonen krevdes blant annet jern-ammoniumcitrat. Slik gjør den 
kjemiske prosessen som ligger bak teknikk og motiv at Haanings blåkopier 
fremheves som en del av den historiske teknologiutviklingen. 

Trådene knyttes sammen
I det siste utstillingsrommet danner lange trebjelker en stor arkitektonisk 
skulptur som ligner stillaser i gruvedriftsområder. Den krever virkelig sin 
plass der den konfronterende møter meg rett innenfor døren. Skulpturen, 
som har tittelen Polariser, fungerer best når vi er flere som beveger oss 
mellom trestokkene. Mellom trematerialet er det montert plater av 
akrylglass. Glassene har filter som gjør at jeg noen steder ser personene 
som befinner seg på andre siden av glassene, mens de andre steder blir 
usynlige. I likhet med de tidligere verkene er referansene til Haanings 
utstillingstittel Half Hidden absolutt til stede også i Polarizer som for meg 
blir en metafor for spørsmålet om hva, og hvem, som er synlig – eller ikke 
synlig – i historien om forholdet mellom Danmark og Grønnland. 

Den 18 minutter lange to-kanals videoinstallasjonen Half Hidden er 
uten tvil utstillingens viktigste verk – hvor Anne Haaning knytter trådene 
sammen. I fragmenterte seksjoner forteller filmen om Ivittuut, og scenene 
veksler mellom animasjon og dokumentariske fremstillinger. Her møter 
jeg igjen flere av objektene i utstillingen og brikkene faller delvis på plass. 
For eksempel kan de speilblanke tjæredammene på gulvet i Archive of 
Uncertainties minne om det stille vannet fra det forlatte gruvedriftsområdet. 
Til og med ledningene og stikkontaktene – som for øvrig er svært synlig 

Halve historien

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 Anne Haaning
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gjennom hele utstillingen – har også fått en svært synlig plass i filmen. 
Den viktigste brikken er kanskje setningen «The Figety ones were 

here» som dukker opp igjen i en korrespondanse mellom Anne Haaning 
og sjamanen Nakasuk. Deres dialog forteller om ånder som holder til i 
landskapet – og dermed i kryolitten – på Grønland. Korrespondansen 
vises som tekst på en mobilskjerm, og mens de to skriver til hverandre 
fylles rommet av lyden fra tastetrykkene. I tillegg durer en liten rund 
robotstøvsuger over gallerigulvet med jevne mellomrom. Teknologien  
er i det hele tatt en svært synlig komponent, Ikke bare på skjermene,  
men i hele videoinstallasjonen som fyller store deler av det siste rommet.

Digital kolonialisme
Anne Haanings Half Hidden er en avansert og krevende utstilling. Kanskje vil 
mange bare nyte (eventuelt irritere seg over) utstillingens elegante design 
som er gjennomgående både i de skulpturelle objektene og i det filmatiske. 
Denne forførende overflaten bidrar til at det blir vanskelig å trenge inn til 

tematikkens kjerne, og dermed også til at historien på noen områder mister 
mening. Men kanskje er nettopp det et poeng i seg selv? 

At noe er delvis skjult forutsetter imidlertid at noe er også delvis synlig. 
Og det som absolutt er synlig er teknologien, som fysisk materialiserer 
seg som en lang kabel gjennom utstillingen. Det er teknologiens virke, 
eller eksistens, i vårt kollektive minne som jeg opplever er Anne Haanings 
egentlige kunstneriske forskningsprosjekt. Teknologiens tilstedeværelse 
åpner for spørsmål om hvilken rolle teknologiutviklingen og drivkreftene 
som har brakt den frem, har hatt for temaet den her blir kveilet inn i, nemlig 
historien om Danmarks mineralutvinning på Grønland, eller rettere sagt; 
dansk kolonialisme. 

Anne Haanings fokus på det man kan kalle digital kolonialisme legger 
opp til at informasjonsteknologien – som vi paradoksalt nok gjerne ser på 
som en kilde til uante mengder informasjon – potensielt kan være det som 
hindrer oss i å erkjenne vår egen historie. Det er en viktig, og litt skummel, 
erfaring å ta med seg videre inn i den digitale tidsalder.

←
Skulpturen Polarizer av tykke trebjelker foran 
videoinstallasjonen Half Hidden.

↘
Industri og teknologi kobles til 

dansk kolonialisme i utstillingen 
gjennom størknet epoxy som ligner 

tjæredammer og lednigner.

↓
Digitale bilder av gruveområder og fotogrammer gjengir arkivbilder 
fra det danske nasjonalarkivet, som igjen er fotografert med 
mobilkamera, og utgjør en sentral del av Archive of uncertainities.

→→
Teknologien er også til stede i de 

animerte scenen fra videoinstallasjonen 
og tittelverket Half Hidden.
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Kunsthistoriefaget er barn av 1800-tallet. Dette er en tid da  
mange nasjonalstater dannes med utgangspunkt i forestillinger  
om nasjoner som kulturer med én felles kjerne. Altså i troen på at det 
finnes en monokultur, en indre essens, som blant annet kan gjenfinnes  
i nasjonens kunst og språk. Konkurrerende fortellinger om nasjonen som 
flerkulturell ble med et slikt utgangspunkt problematisk. 

Det er velkjent hvordan etableringen av Finnefondet, språk og skole-
politikk, samt salg og tildeling av jord for å fremme norsktalende bosetting 
i grenseområdene i nord utover på 1800- og 1900-tallet kan ses som deler 
av en strategisk fornorskingspolitikk.1 At kunst- og kulturfeltene kan ha 
bidratt til å fremme ensretting av samfunn og medborgerskap – endog til 
fornorskning – synes å være mindre kommunisert og undersøkt. Samiske 
språk ble forsøksvis utradert ved hjelp av politiske virkemidler, men hva med 
samiske kulturuttrykk? Hvilken plass fikk samisk kunst i norsk kunsthistorie 
og i tilhørende nasjonale kunstinstitusjoner? Har kunsthistorien bidratt  
i fornorskingsprosessene? I så fall, hvordan?

Like virkelig som en etnografisk illustrasjon
Kunsthistoriske oversiktsverk er bøker som gir oversikt over det som anses 
som særlig betydningsfulle verk og kunstnere over en tidsperiode. De leses 
av folk i fagmiljøet og utenfor, og inngår stadig på pensum som viktige 
orienteringsverktøy for den ferske kunsthistoriestudenten. Slike bøker 

er gjerne nasjonalt orienterte – det kan man lese av titler som Norges 
kunsthistorie, Norsk kunsthistorie eller Norsk kunsts historie – og de er ofte 
skrevet i et nøkternt språk som gir inntrykk av å fortelle en objektiv historie. 
Det sies ikke så mye om hvilke valg som er tatt og hva som er utelatt. 

I Norsk kunsthistorie, en av de tidlige oversiktsverkene, roses 
billedhuggeren Trygve Thorsen (1892–1965) for sin «statuette av en lap.»2 
Det dreier seg nok om en av skulpturene han stilte ut i Jubileumsutstillingen 
i Frognerparken i Oslo i 1914, under 100-årsmarkeringen av at Norges 
Grunnlov. I Norsk kunsthistorie fremheves Thorsens skulptur i forbindelse 
med diskusjon av det virkelighetsnære i billedhuggerkunsten. Skulpturen 
har en «sympatisk naturlighet i stillingen» påpekes det, den «virker 
næsten som en etnografisk illustration.» Skulpturen assosieres altså med 
etnografifeltet til tross for at det er et kunsthistorisk emne. Dessuten vitner 
betegnelsen «en lap», enten den er gjort av kunstneren eller av øvrige 
aktører, om en generell etnografisk kategorisering som ikke gjøres i de 
andre individorienterte behandlingene. 

I 2001, nesten hundre år senere, illustrerer Tidens øye: En innføring i norsk 
malerkunst, et annet særpreg ved representasjon av samiske tema.3 Utgivelsen 
til Holger Koefoed og Øivind Storm Bjerke sikter først og fremst mot å gi en 
oversikt over malerkunst i Norge med hovedvekt på de siste 150 årene, men 
en kortfattet beskrivelse av situasjonen før denne perioden er tatt med. I 
denne forhistorien, før den egentlige kunsthistorien tar til, finner vi bokens 
presentasjon av samisk kunst. Her introduseres John Savio (1902–1938), Iver 

Kunsthistoriens politikk
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John Savio, Gutt og jente, 1928.
Foto: Nasjonalmuseet

John Savio, Israel Lønnboms plass i Kirkenes.
Foto: Nasjonalmuseet
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Jåks (1932–2007) og Synnøve Persen (f. 1950) i kapittelet som har fått tittelen 
«Samisk tradisjon», som befinner seg mellom delkapitlene «Helleristningar»  
og «Norrøn tid.» Altså lenge før boken når sitt virkelige ærend, å skildre 
kunsten fra og med nasjonalromantikken og inn i forfatternes samtid. 

Dette er ikke en uvanlig tendens. Som kunsthistorikeren James 
Elkins har funnet i sin gjennomgang av oversiktsverk i sjangeren verdens 
kunsthistorie, blir «nye» fortellinger – det vil si fortellinger som ikke ble 
inkludert da skjemaet for sjangeren ble utviklet – gjerne plassert på en slik 
måte at det etablerte skjema bevares.4 Dermed kan hovedhistorien fortelles 
i noenlunde kjente former uten å forstyrres av uetablerte tema, eller kreve 
annen kronologi eller kunnskapshorisont. 

Storm Bjerke og Koefoeds plassering av samiske samtidskunstnere  
inn i bokens forhistorie samsvarer ikke bare med denne observasjonen, den 
korresponderer også med trekk i forskningshistorien mer generelt; når det som 
etableres som «fremmed» skal beskrives, så relateres det gjerne til noe som 
fant sted i «fjern fortid.» I dette tilfellet til «veidefolkene» og helleristningene, 
også når det er samtidig tema og aktører som beskrives. Dessuten, Savio, 
Jåks og Persen, synes ikke å bli tatt helt på alvor; det gås ikke skikkelig inn på 

kunstverkene. De verksnære tolkingene forsvinner, den større rammefortelling 
«samisk tradisjon», sluker liksom de individuelle kunstnerskapene.

 
Å se nasjonen, og å gjøre den
Parallelt med de kunsthistoriske oversiktsverkene finner vi museums-
institusjonens praksis. Kunsthistoriker Carol Duncan beskriver museet som 
en ritualisert praksis, som et skript som iscenesettes og setter seg i kroppen 
ved hvert eneste museumsbesøk.5 Distinksjonen mellom kunstmuseer 
og etnografiske museer kan eksemplifisere det hun omtaler som 
borgerliggjøringsritual. Mens kunstmuseene viste det som ble presentert 
som egen og europeisk kultur, viet de etnografiske museene seg i hovedsak 
til det som i utgangspunktet befant seg utenfor nasjonalstatens grenser, 
men som i mange tilfeller var annektert som del av kolonialisering og 
misjonering. Gjennom å fremstille noen som «de andre», kunne museene 
bidra til at nasjonens innbyggere så seg selv som en del av et nasjonalt «vi» 
– som noe annet enn «dem». 

I norsk sammenheng sammenfaller slik institusjonell utskilling med 
den tekstlige beskrevet ovenfor. Mens Etnografiske samling, i Kristiania ▶

Fra oppslag om billedhuggeren  
Trygve Thorsen i Lofotposten, 07.12.1946.

Britta Marakatt Labba, Historja, 2003–07, stilt ut  
i Documenta Halle under documenta 14 i Kassel 2017.
Foto Monica Anette Svorstøl

Máret Ánne Sara, Pile o’ Sápmi, 2017, installasjon av reinsdyrskaller stilt 
ut på Neue Neue Galerie under documenta 14 i Kassel 2017.
Foto: Monica Anette Svorstøl
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▶

(Oslo), ble påbegynt i 1851 med samiske gjenstander som utgangspunkt,  
ble «norsk folkekunst» et av omdreiningspunktene for Kunstindustrimuseet, 
stiftet i 1876. Samtidig konsentrerte Nasjonalgalleriet, opprettet i 1837, seg 
om det som ble regnet som europeiske og nasjonale mesterverk innen 
billedkunsten. 

Etableringen av slike institusjoner bidrar til å realisere og opprettholde 
nasjonen. Både fordi det er en del av det faste inventaret en nasjonalstat 
forventetes å ha, men også fordi det befester noen felleskapsformende 
prosesser. Også den museale praksisen skilte ut og virkeliggjorde samiske 
tema som «etnografisk illustrasjon» og ikke noe som tilhørte det nasjonale 
felleskap. Samtidig samisk materiale, kunst, duodji, tekstiler, design og andre 
praksiser, ble stilt ut sammen med materiale fra steder langt utenfor Norge 
og Sápmi, og med den hensikt å belyse de «ældste primitive stadier, som 
den hjemlige kultur har tilbakelagt i sin begynnende udvikling», som Ingvald 
Undset skrev i 1885.6 Som vi ser var fremstillingen av samisk kultur som noe 
fremmed og tilbakelagt svært virkningsfull, når den finner gjenklang  
i kunsthistoriske oversiktsverk utgitt på 2000-tallet. 

Mellom synliggjøringens og glemselens politikk
De siste årene – og særlig etter feiring av 100-årsjubileet for det første 
felles samiske landsmøte, Tråante 2017 – har en rekke arrangementer 
og aktører satt samisk kunst- og kultur på dagsorden på en måte 
som har vært tydelig for et mer allment publikum. For eksempel har 
Office for Contemporary Art Norway (OCA), en organisasjon underlagt 
Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, de senere årene jobbet 
målrettet med å formidle samisk kunst på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Blant annet bidro OCA til en tydelig samiske representasjon under 
documenta 14 i 2017, med det toårige prosjektet «Tanker fra verdens 

ytterkant: Perspektiver fra nord» som opptakt.7 Kunstneren Carola Grahn 
har løftet frem viktigheten av dette prosjektet, men problematiserer 
samtidig plassering av nord og Sápmi som «verdens ytterkant.»8 Det 
kan hevdes at noen etablerte strukturer skinner gjennom når en sentral 
nasjonalstatlig aktør henviser til deler av den samme nasjonalstaten som 
periferi, selv om det i dette tilfellet dreier seg om synliggjøring og dermed 
et annet prosjekt enn ved nasjonsbyggingens begynnelse. Grahn peker på 
byrden ved å stadig skulle representere «noe annet» eller «de andre», noe 
eller noen som til stadighet befinner seg i marginen, og peker på faren 
for at det blir denne posisjoneringen som legitimerer interessen, og ikke 
kunstverkene i seg selv. Dermed er vi igjen inne på fremmedgjøringen som 
iscenesettes av den etnografiske plasseringen skissert overfor.  

Konsekvensene av fornorskingspolitikken manifestere seg med motsatt 
fortegn i to av de nyeste kunsthistoriske oversiktsverkene, Øystein Ustvedts 
Ny norsk kunst etter 1990, fra 2011, og Gunnar Danbolts Frå modernisme til 
det kontemporære, fra 2014. Mens Danbolt dedikerer et eget kapittel til 
samisk kunst under tittelen «Om marginaliserte grupper i eit postkolonialt 
perspektiv: Samane», hevder Ustvedt i kapittelet «Det multikulturelle» at 
i Norge «finnes rett og slett ikke så mange kunstnere med utenomvestlig 
bakgrunn, fra marginaliserte kulturer eller som arbeider med postkoloniale 
problemstillinger.»9 Men «noen unntak er det», og blant dem nevnes kort 
Iver Jåks og Geir Tore Holm. 

Sitatet fra Ustvedt illustrerer på mange måter hvor vellykket 
fremstillingen av Norge som monokulturell enhet har vært. Noe som 
blant annet ble oppnådd ved å symbolsk eliminere samisk materiale fra 
norsk kunsthistorie gjennom å naturalisere det som etnografisk materiale. 
Dermed stiger også Danbolts behov for tydeliggjøring av den marginaliserte 
samiske posisjonen frem fra den samme «fornorskede» kunsthistorien.

ESSAY
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Hilde Dramstad: Strata crust 1
Foto: Hilde Dramstad

Kari Mølstad: Krystall (blå)
Foto: Jørn Hagen

Helen Hausland: Anima Mundii
Foto: Thomas Tveter

Dansegruppen Landing utforsker 
gågata med Flytende landskap  
under Bodø Biennale 2020.
Foto: Amalie Marie Selvik


