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Sommeren er på hell og det går over til høst. Det er Stortingsvalg og en 
emning om et skifte i tiden. Vi velger ut fra våre erfaringer, men lar oss  
også påvirke av politikkens markering av absolutte sannheter og lovnader  
i valgkampen.

Politikk og kunstformidling har en fellesnevner. Når man står overfor 
et kunst verk og skal tolke det, så gjør man det også med det erfarings
grunnlaget man har. Kunst kan få deg til å endre oppfattelsen av verden 
omkring deg, men til forskjell fra politikken kan kunsten gi deg en unik 
innsikt i samfunnets problemstillinger som ikke bare provoserer, men  
som skaper refleksjon. 

Hvorfor er kunst og kultur viktig i et samfunn? Kunsten kan speile vårt 
samfunn, gi oss ny erkjennelse av oss selv, og å minne oss om at det finnes 
ingen absolutte sannheter. Men det må ligge en forutsetning til grunn for 
at dette kan skje. Vi må ha arenaer for å skape møte mellom publikum og 
kunst, og dette må kulturpolitikken legge til rette for. Slik det er befestet 
i Stortingsmelding 23. Visuell kunst vedtatt desember 2012, en melding 
med intensjon om å gi kunstfeltet et nødvendig løft. Fordi samfunnet har 
særskilt behov for kunstnerens forskning og kritiske refleksjon. Alle deler av 
befolkningen skal ha muligheten til å møte det ukjente gjennom kunsten. 
Kunstens egenverdi er i så måte et vesentlig bidrag til vår samfunnskapital. 
Det er derfor påfallende at kultur som egenverdi er nærmest fraværende i 
den politiske debatten. 

Har de som skal definere kulturpolitikken, nemlig politikerne, den nød
vendige innsikt og kunnskapen om feltet? I Dagbladet 03.08., «Kulturfolk må 
også levere» vises det til Fremskrittspartiets handlingsprogram hvor det 
står at publikums begeistring skal avgjøre om kunsten skal overleve. Stian 
Fyen stiller spørsmålet om hvorfor Fremskrittspartiets handlingsprogram 
skaper angst hos kulturarbeidere. At det i makteliten uttrykkes manglende 
forståelse for kunstens egenverdien skaper ubehag i kulturfeltet. Slik det i 
ovenfor nevnte artikkel hevdes at kunstnerne er for slappe.

En slik politikk bidrar til å gi kunsten lavstatus ved sammenligning av kultur 
og helse. Her manøvreres det ved å overse egenverdien, til fordel for en 
fremstilling av kunsten som et overskuddsfenomen. I en slik strategi er det 
lett å forstå at kultur blir salderingspost i budsjettkampens hete. 

Å se kunst og kultur i et nytt lys, hvor man bevist likestiller kultur og helse vil 
kunne føre til et «friskere» samfunn! Fordi kunsten kan bidra til å oppøve vår 
evne til å godta det man ikke liker, reflektere og formidle ulike virkeligheter 
på en måte som ikke annet kan.

Barn har den herlige egenskapen å være åpne til sinns og bruke fantasien 
for å prøve å forstå verden omkring seg. Slik denne lille historien forteller: 
En liten gutt spiser frokost sammen med sin bestefar. Han gransker nøye 
bestefaren, mens han spiser brød med makrell i tomat. Etter en lang og 
stille betraktning kommer det uttrykksfullt fra den lille fireåringen «Far, 
spiser du krokodille i cup (ketchup)?»

Hvordan kan vi være åpne uten stereotype normer og beholde barnesinnets 
åpenhet i forståelsen av samfunnet rundt oss? Konklusjonen her må være at 
kunstformidling må være et tilbud for folk flest der de bor, hvor alle kan få 
en mulighet til å møte det ukjente med et åpent sinn! Her ligger en kilde til 
rikdom som alltid vil være uvurderlig!

Vi ser med spenning frem til hva som kan vente oss i det politiske 
landskapet etter valget!

Bodø, 02. september 2013

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

Ubehaget  
I Kulturen!
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UTSTILLINGSGUIDE

HVA SKJER?
SEPTEMBER—DESEMBER 2013

Down Under Up North 
Fotografier av Bente Geving og Per Berntsen  
fra Sydvaranger gruve i Kirkenes
21.09.2013–26.01.2014: Nordnorsk Kunstmuseum

Georg F.W. Rohlfing
Masterprosjekt i prosjektrommet
07.12.2013–26.01.2014: Nordnorsk Kunstmuseum

Den 67. Nordnorske Kunstutstilling
28.09.–13.10.: Vadsø kunstforening
02.11.–24.11.: Gjenreisningsmuseet
30.11.–08.12.: Alta kunstforening

Arne & Carlos – Eit ferdaminne 
Produsert av Nasjonalmuseet og DogA  
Norsk Design og Arkitektursenter.  
Turné i regi av Se Kunst i NordNorge
19.09.–13.10.: Bodø Kunstforening 
19.10.–03.11.: Rana kunstforening

Re-Aligned Art 
Gruppeutstilling om aktivistisk kunst  
med kunstnere fra Russland
13.09.–15.11.: Tromsø Kunstforening

28. Høstutstilling
Kunstforeninga i ETS  
(Evenes, Tjeldsund og Skånland)
12.–13.10.: Kunsthuset på Breistrand

Vuorrolávlla
Hilde S. Pedersen og Kenneth Hætta
13.09.–20.10.: Samisk Senter for Samtidskunst 

Retrospektiv - Marit Bockelie
10.10.–10.11.: Galleri Breivik  

Den 4. Kunst i Natur Biennale 
Utstillingen presenter dokumentasjons film,  
foto og lyd av arbeidene fra årets Kunst i Natur  
– biennalen for tverrfaglig og stedsrelatert  
kunst på Kjerringøy
21.09.–13.10.: Bodø Kunstforening

Mona Brekke ◆ Linn Lervik ◆ Synne H. Pedersen 
04.10.–10.11.: Nordnorsk Kunstnersenter  

Alf Salo – Soltegn
14.09.–20.10.: Galleri NordNorge

No Sex No Nose No Face
Victor Boullet & Stian Gabrielsen
18./23.10.: Kurant Visningsrom

Dialog/Диалог
Ekaterina Sharova og Tanya Thorjussen.
Ung videokunst fra Russland
09.11.: Kurant Visningsrom

Olga Grimsmo Nilsen
Tegninger og tresnitt
18.10.–03.11.: Harstad Kunstforening  

Hege Annestad Nilsen
Video og fotografier
15.10.–15.11.: Alta Kunstforening
 
Higher Ground – Tegneutstilling
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum
05.10.–22.11.: Senter for nordlige folk/ 
Davvi Álbmogiid Guovdas, Manndalen 

Det lille huset
Vandreutstilling fra Nordnorsk Kunstmuseum
21.09.–31.10.: Galleri Bodøgaard
07.11.–31.12.: Nordkappmuseet

Demring – Kjetil Karlsen
Narvik Kunstforening presenterer en utstilling 
med fotografier
01.09.–31.10.: Minigalleri Rica Hotel

Basunspiller, Marit Bockelie. Mosaikk, detalj.
foto: Rita Myrseth

Gruvelandskap nr. 16, Per Berntsen, 2009. Sorthvit fotografi. 
Fra utstillingen Down Under Up North.

Interface, Tanja Thorjussen og Don 
Lawrence, Den 4. Kunst i Natur Biennale. 
FOTO: LILLI KANCK
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«Avtrykk» er pionérprosjektet som skal bringe ung nyskapende samtids-
kunst ut i på den Nord- Norske kunstscenen. Nå er det avklart hvilke 
kunstnere som skal få turnere landsdelen med sine kunstprosjekt. 

Våren 2013 ble prosjektet utlyst, og Se Kunst i NordNorge (SKINN) åpnet for 
at kunstnere, produksjonsarenaer og mottakere av utstillingsturné kunne 
søke om å få delta. Totalt søkte 14 kunstnere på bakgrunn i tidligere utførte 
kunstverk, prosjektidéer og utvalg fra portefølje.

Den 22. august foretok et oppnevnt Kunstnerisk Råd den endelige 
utvelgelsen av kunstnere. Valget falt på de tre nyutdannede kunstnerne 
fra kunstakademiet i Tromsø; Geir Backe Altern (født 1978 Vikersund), 
kunstnerduoen Emilija Skarnulyte (født 1987 Vilnius, Litauen) & Tanya Busse 
(født 1982 Moncton, New Brunswick Canada) og Margrethe Iren Pettersen 
(født 1977 Tromsø). 

Rådet bestod av Svein Ingvoll Pedersen (intendant Tromsø Kunst
forening), Hilde Methi (kurator), Torill Østby Haaland (utstillingsleder 
Nordnorsk Kunstnersenter), Unni Gjertsen (kunstner) og Eva Skotnes 
Vikjord (daglig leder i SKINN). 

Kriteriet var at kunstnerne skal knytte tematikk opp til spesifikt sted 
som utgangspunkt. Noe som står sentralt hos de utvalgte kunstnerskapene. 
Emilija Skarnulyte & Tanya Busse skal arbeide videre med sitt prosjekt 
Hollow Earth bestående av installasjon og skulptur. Duoen ser på biologiske 
prosesser og «landskapet som en kropp». Margrethe Iren Pettersen med 
Den levende erfaring der lyd og broderi danner en spennende kombinasjon, 
og Geir Backe Altern med sitt kunstprosjekt, Jeg bygger – derfor er jeg, hvor 
han arbeider med stedsspesifikk snekkeri som leker med funksjonalitet og 
transenderer rommet.

Om Arenaoppdrag «Avtrykk»
Arenautvikling er et sentralt begrep i de kulturpolitiske dokumentene, 
jamfør Strategi for visuell kunst i NordNorge og Meld. St.23 Visuell 
kunst. Målsetningen i Arenaoppdrag «Avtrykk» er derfor å tilføre ny 
kompetanse til flere visningsarenaer i Troms, Finnmark og Nordland. 
Dette gjennom utvikling av fagkompetanse, produksjonskompetanse og 
formidlingskompetanse, i en gjensidig læringsprosess for både kunstner  
og produksjonsarena. 

For å få et bredt nedslagsfelt foregår dette med tre parallelle turneer 
i NordNorge. Én produksjon i Nordland, én i Troms og én i Finnmark 
med videre turné i sine respektive fylker. Etter endt turnéperiode samles 
prosjektene til en Grand Finale på et utvalgt visningssted i NordNorge.

Utvalgte produksjonsarenaer
I vurderingen av hvilke tre produksjonsarenaer som skulle få bli med i 
prosjektet, er det blitt lagt vekk på stedets egnethet og kapasitet til å 
møte kunstneren og produksjonen. De utvalgte produksjonsarenaene ble 
Sortland Kunstforening (Nordland), Harstad Kunstforening, Hammerfest 
Kunstforening (Finnmark).

Åpner for gode kunstnersamtaler 
Målsetning med kunstformidlingen er å nå ut til et bredt publikum, 
vitalisere interesse og få økt oppmerksomhet ved utstillingen. I forkant 
av selve produksjonen skal kunstnerne ut på en researchreise til utvalgt 
produksjons arena. Arrangør får ansvar for tilrettelegging for formidling, 
og de deltakende kunstnerne skal ha ansvar for selve formidlingen av eget 
kunstprosjekt og presentasjon av kunstnerskap. Formidlingsformen baserer 
seg på «kunstnersamtale» som skal legge til rette for at publikum kommer 
i direkte dialog med kunstnerne. Som formidlere følger kunstnerne sitt 
prosjekt på turné i de respektive fylkene.  

Utstillingsperiode og turné i de tre respektive fylkene gjennomføres 
utover høsten 2014. Arenaoppdraget kan strekkes over i 2015 med 
muligheter for videre turné i nordområdene.

Styrker kompetansen 
SKINN trekker kommunene aktivt inn i prosjektet ved å heve kompetansen 
til produksjons og visningsarenaene for å stimulere til interesse og økt 
bevissthet om kunstproduksjon og formidling. Det er fortsatt plass i turné
planen og interesserte kan henvende seg til SKINN for mer informasjon for 
påmelding og turnérute. Styrking av den kulturelle grunnmuren er i tråd 
med Kulturutredningen 2014.

Prosjektet er utviklet av Se Kunst I NordNorge (SKINN) i dialog med 
Kunst akademiet i Tromsø, og så langt støttet av Norsk Kulturråd, Kultur
næringsstiftelsen SpareBank1 NordNorge og Nordland Fylkeskommune.

SE KUNST I NORD-NORGE 
ARENAOPPDRAG AVTRYKK 2014/2015

Startskudd  
for «Avtrykk»

✎ Ingunn Bekkevoll Tarebø  ◆  produsent Se Kunst i Nord-Norge 
 News on Request  ◆  Bodø

Produsent i SKINN Ingunn Bekkevoll Tarebø og 
Kunstnerisk Råd (fra venstre): Svein Ingvoll 

Pedersen, Hilde Methi, Unni Gjertsen, Torill  
Østby Haaland og Eva Skotnes Vikjord.
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Vi trodde våren 2013 kunne bli slutten for Kurant. Norsk Kulturråds 
prøveprosjekt med driftsmidler til kunstnerdrevne visningssteder var 
egentlig over, og vi så ikke hvordan vi kunne fortsette å drive uten disse 
midlene. Vi bestemte oss for å se tilbake på tiden siden oppstarten i 2009. 

Kurant har eksistert i fire og et halvt år, og mange har bidratt til å gjøre 
stedet til det det er. Men hva er egentlig Kurant, hva har det vært og 
hvordan har det endret seg? Istedet for å lage en retrospektiv utstilling 
som prøver å gi tydelige svar på disse spørsmålene, ville vi heller ha en 
feiring av energien, dugnadsånden og de ulike initiativene som har eksistert 
i tilknytning til Kurant. For eksempel filmklubben Kuk & Parfyme og den 
mobile bokhandelen Mondo Tromsø. Derfor kunne alle som ønsket 
(fortrinns vis med et forhold til Kurant) bidra til feiringen og være med  
på å forme arrangementet.

Kurant ble startet av Kåre Grundvåg, Geir Backe Altern og Line Solberg 
Dolmen. I dag er det Susanne Sakariassen, Camilla Fagerli, Maria Danielsen 
og Kristin Tårnes som driver visningsstedet. Kurant har vært heldig som 
har fått såpass mye støtte, og det har mest sannsynlig vært avgjørende for 
at Kurant fortsatt eksisterer. Mange kunstnerdrevne visningssteder har et 
kort liv, manglende finansiering er kanskje bare en av grunnene til dette. 
Selv om det kunstneriske innholdet er det vi ønsker å bruke mest tid på, er 
det er mye praktisk og administrativt som hele tiden må ordnes og som 
av og til tar litt overhånd. Balansen mellom disse to er noe vi hele tiden 
strever med, og her hadde vi et arrangement som skulle si noe om begge 
deler. Det kan lett bli internt og uinteressant for publikum. Det ble derfor en 
bursdagsfeiring i ekte Kurantånd istedenfor. Det vil si, en gjeng med veldig 
bra og veldig forskjellige folk som jobber sammen, der noe er planlagt, noe 
er tilfeldig og det meste er kaotisk og hektisk helt inntil siste minutt.

Før feiringen startet hadde vi bestemt oss for å fjerne det 
uidentifiserbare skrotet, de etterlatte kunstverkene og de personlige 
eiendelene som fylte opp lageret. Det var på tide å få det unna veien og 
starte på nytt. På veien til søppelfyllinga ble det nøye plassert i en haug 
rundt søylen midt i rommet. Sammen med en replika av Tromsdalstinden 
dannet det rammen for alle bidragene istedenfor de hvite veggene som 
vanligvis brukes. Selvsagt måtte hele haugen males hvit. Bursdagsfeiringen 
var perfekt. Det ble servert visdomsord, nachspielkaraoke, kake, 
prestasjoner, popcorn, blomsterbukett, malingsvannfontene og historier om 
Kurant. Som den gangen da de tre initiativtakerne, med skjelvende knær, 
ønsket velkommen på den andre siden av veggen for fire og et halvt år 
siden, og om en konsert av vår husmusiker, som fra lageret spilte så dypt at 
vinglass sprakk.

Etter festen var over, lokalet var tomt for folk og kun ølsøl og konfetti 
lå igjen, fikk man nesten følelsen av at alt var over og at Kurant hadde 
hatt sin siste fest. Men det ble ikke slutten, i hvert fall ikke enda. Mens 
prøveordningen evalueres, har vi fått forlenget støtten ut 2014. Vi kommer 
til å arbeide for at ordningen videreføres samtidig som vi jobber med å finne 
flere ben å stå på i forhold til inntekt og finansiering.

Kunstnere som deltok i Kurant 4 ½ år var Tor Erik Bøe, Vebjørn 
Guttormsgaard Møllberg, Matilda Carlid, Hans Christian van Nijkerk, 
Margrethe Pettersen, Miriam Haile & Kari Storø, Ronny Faber Dahl, 
Christian Hollingsæther, Emilija Skarnulyte & Ørjan Amundsen & Simon 
Daniel Tegander, Matti Aikio, Nicolas Woche, Mondo Tromsø, Kuk & 
Parfyme, Geir Backe Altern, Line Solberg Dolmen, Kåre Grundvåg, Maria 
Danielsen, Susanne Sakariassen, Camilla Fagerli og Kristin Tårnes.

KURANT VISNINGSROM FOR KUNST
«KURANT 4 ½ ÅR»

En bursdagsfeiring  
i ekte Kurant-ånd

✎  Kristin Tårnes  ◆  kunstner og medarbeider ved Kurant Visningsrom
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På Storjord i Saltdal er det eit lite samfunn med hus av ulik arkitektur; 
Turistsenteret av elvestein og torvtak, Nasjonalparksenteret med det 
runde atriumet, og det nyaste tilskotet: Adde Zetterquist Kunstgalleri. 
Den sponkledde bygninga som er teikna av Margrete Friis i LPO 
Arkitekter opna med brask og bram 19. juni.

– Sidan opninga har vi hatt 3250 besøkande innom senteret, fortalde den 
nye intendanten Rigmor Angel Hansen då eg snakka med henne i starten 
av august. Då hadde ho akkurat fått summa seg litt etter ein travel innspurt 
fram til opninga, og eit rush av folk som ville sjå kunsten til det svenskfødde 
kunstnarparet Kajsa Zetterquist (77) og Per Adde (87) som held til i Graddis 
like ved svenskegrensa.

– Det er heilt fantastisk at Nordland fylkeskommune har finansiert 
dette galleriet. Eg kjenner ikkje til noko anna fylke som har gjort noko 
tilsvarande for nolevande kunstnarar, så dette har vi grunn til å vere stolte 
av, held Hansen fram, og nemner fleire fylke og kommunar som har fått 
samlingar av store kunstnarar, men som ikkje har klart å skaffe lokalar  
til gåvene.

Saltdal er heldige som har fått ei så flott permanent framsyning av 
dette spennande paret sin kunst, som dei sjenerøst har donert til galleriet 
på Storjord.

– Her har vi fått eit stort lyst galleri med to rom til dei totalt 60 
bileta vi har fått frå dei sjenerøse kunstnarane (30 frå kvar av dei), og eit 
stort auditorium der folk kan sjå Oddgeir Bruaset sin dokumentar om 
kunstnarparet – spesiallaga for dette galleriet. 

Overgangen er stor frå den mørke, lukka, runda utsida av galleriet 
og inn til den lyse, opne innsida med høge takvindu og spisse vinklar. Dei 
tilsynelatande ubehandla utallige sponflisene på utsida er ikkje mørke, 
og lysare blir dei nok når ver og vind får gråne dei, men dei kjenst mørke. 
Særleg når ein kjem inn og får sjå treverket på innsida, det ser nesten kvitt 
ut, men årringar og kvist får skine gjennom beisen. 

I «korridoren» mellom dei to utstillingssalane startar tidsreisa, her er 
dei eldre bileta. Stilleben frå 1956 har vore med Kajsa Zetterquist lenge og 
viser tidlege kunstnarevne og ferdigheiter. Dette heng side ved side med 
ektemannen Per Addes stilleben frå 1950, ein fiolin, mugge, frukt og flasker 
– fjernt frå dei energiske reinflokkbileta han seinare er vorten så kjent for. 
Paletten til begge to har endra seg parallelt, frå 1950 og 60talets mørke, 
duse brungrøne palett til 1990 og 2000talets klåre, lysande palett med 
reine gule, raude, kvite og blå kulørar. 

I Addes rom møter vi mange monumentale oljemåleri. Raske,  
trygge penselstrok får fram den tette reinflokken der kvar rein blir  
framstilt som enkeltindivid, med blikk og uttrykk som har noko å fortelje. 
Høstflokk frå 2008–09 er eit av dei fremste døma på dette, og har fått  
ei framtredande plassering.

– Då eg såg utstillinga, la eg merke til at de har late dei to kunstnarane møtast 
i korridoren mellom dei to utstillingsromma, med to tidlege arbeid frå dei begge, 
stilleben. Det er interessant å sjå kor parallell utvikling dei har hatt?

– Det er litt artig at du skulle nemne dei bileta der. Det stillebenet frå 
1950 som Adde har måla vart oppdaga på ein svensk kunstauksjon i vår. 
Adde kunne ikkje hugse å ha måla det, og Kajsa kjøpte det og donerte det 
til galleriet. På den måten der kan samlinga utvidast òg med gamle bilete, i 
tillegg til at kunstnarane framleis er aktive målarar og kanskje kan by på nye 
bilete i framtida. Vi har ikkje plass til alle 60 bileta i utstillinga, så dei som 
står i magasinet kjem til å bli med i framtidige utstillingar, fortel Hansen. 

At det nyopna galleriet ligg vegg i vegg med nasjonalparksenteret, 
er ikkje tilfeldig. Ekteparet var både framtredande under Altaaksjonen 
og pådrivarar for Saltfjellet nasjonalpark. Det hadde ikkje vore nokon 
SaltfjelletSvartisen nasjonalpark utan Per Adde. Det er mykje takk 
vere hans lobbyisme at vi fekk dette vernet av ein mektig, urørt natur. 
Kampen ekteparet har ført for naturen kan ein lese i den dokumentariske 
veggutstillinga ute i galleriets foajé beståande av store faksimiler frå aviser 

ÅPNINGEN AV ADDE-ZETTERQUIST KUNSTGALLERI 
NORDLAND NASJONALPARKSENTER, SALTDAL

Kunst og natur  
i sentrum

✎ Berit Oksfjellelv  ◆  frilans journalist
 Monica Anette Svorstøl
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og bøker (trykt på blank finér), og når ein har lese seg ferdig her, og kjøpt 
bøkene om paret i resepsjonen, kan ein gå inn i auditoriet og sjå filmen 
om dei, for så å gå rett inn i Nasjonalparksenteret, som ligg vegg i vegg. I 
den nye utgjeve boka Liv og virke, med historier om kunstnarparets liv og 
engasjement innan kunst, naturvern og kulturvern samla og redigert av 
Oddvar Løkse, kan ein blant anne lese om Addes liv som hjelpesmann for 
samane, hans padleturar oppigjennom det svenske elvenettet, og hans 
evne til å leve utandørs og i pakt med naturen. Ikkje rart juryen fall for eit 
byggverk som arkitekten assosierte med ein kvelva kano.

– Eg har snakka med forskjellige saltdalingar og fått ulike tilbakemeldingar på 
kva dei synest om det nye galleriet. Nokre synest det liknar ein kano, andre ein 
snøskjerm som står over jernbanelina fleire stader på Saltfjellet, og fleire har 
peika på den svært varierte arkitekturen på tunet på Storjord.

– Vi har fått tilsett kunstpedagogen Bjørnar Meisler i halv stilling, 
og han er no i gang med å arbeide med eit prosjekt for den kulturelle 
skulesekken, der han vil vise nettopp variasjonen i arkitektur, frå den 
samiske tradisjonelle gamma her nedfor via tømrabygninga og dei nyare 
husa her til dette trehuset med den spesielle spontekkinga. eg har inntrykk 
av at saltdalingane er stolt over dette galleriet og dette bygget, det gjev 
ei identitetskjensle og noko å vise fram til besøkande, noko òg fleire 
publikummarar har demonstrert ved å komme tilbake igjen og igjen.  
Eg opplever at folk set av for lite tid når dei kjem innom, her er så mykje 
meir å sjå og oppleve enn det dei på førehand trur.

– Galleriet har potensiale i seg til å bli eit viktig kunstsentrum. Her 
kan vi ha kunstkonferansar og seminar, vi har den fine dokumentariske 
utstillinga som galleriets venneforeining har fått støtte til frå Fritt Ord, og vi 
har eit eige kunststad og gjestegalleri.

– Ja, kven er tenkt å stille ut i dette gjestegalleriet?
– Eg har nokre namn på blokka, og ser allereie for meg at når Gunn 

Harbitz’ utendørs utsmykking skal vil vere ferdig 2014 vil vi òg ha ei utstilling 
med henne i gjestegalleriet. Det som ligg i føringane for gjestegalleriet 
og kunstverkstaden er at kunstnaren skal la seg inspirere av naturen, og 
det kan jo vere så mangt. Elles kan det vere nasjonale og internasjonale 
kunstnarar, og det er vel naturleg sidan vi ligg i eit samisk område nær 
svenskegrensa at vi kan invitere samiske og svenske kunstnarar. Det vil vere 
i kunstnarekteparets ånd.

– Har Adde og Zetterquist lagt føringar for korleis galleriet har vorte og skal bli 
i framtida?

– Dei vil gjerne vere deltakande, og det synest eg er riktig. Det er trass 
alt deira livsverk det er gjeld. Dei har mykje kunnskapar og er kvikke og 
engasjerte, så dei har komme med mange gode innspel. Det er ein rikdom, 
og det er stort å få arbeide med kunstnarar som enno er i live. Det er ikkje 
alle kunsthistorikarar som får oppleve det.

Natur og kultur heng hand i hand her, og måleria til Per Adde og 
Kajsa Zetterquist har endeleg fått ei permanent framsyning. 
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Andrea Gjestvang er egentlig journalist av profesjon, men har gjort 
seg vel så bemerket innen fotojournalistikk. Med erfaring både fra 
journalistenes gravende arbeid og fotokunstnerens søkende blikk, har 
hun i utstillingen, Everybody Knows This Is Nowhere, kommet gripende 
nær ungdommene i Øst-Finnmark.

Under Varangerfestivalen (7.–11. august) kunne man se Andrea Gjestvangs 
monumentale fotografier utendørs i Vadsøs gater. Første gang Gjestvang 
besøkte Finnmark var tilbake i 2010. Hun var da plukket ut til å delta i en 
masterclass i regi av World Press Photo. Arbeidstemaet var persistence – 
eller utholdenhet på norsk. 

– Ideen min var at livet i Finnmark innebærer mye utholdenhet – 
naturen, den mørke og lange vinteren, lyse sommernetter, historien etc. 
Samtidig er ungdomstiden en ventetid – i det lille perspektivet venter man 
på at noe skal skje, i det store perspektivet venter man på å bli voksen, 
kunne ta sine egne valg, erfare nye sider av livet, forklarer Andrea Gjestvang.

Gjestvang har allerede gjort et prosjekt på Grønland der barn og unge er 
sterkt representert, samt en serie portrettfotografier av ofre etter 22. juli, der 
ett av fotografiene ble kåret til Årets Bilde i 2012 av Pressefotografenes klubb. 
Vi kan ane en ektefølt interesse og nysgjerrighet hos henne som fotograf 
ovenfor unge mennesker som på en eller annen måte har (fått) et annerledes 
liv enn alle «oss andre». Selv forklarer hun denne interessen med at barn og 
ungdom opplever livet og verden så sterkt, både på godt og vondt. 

– Det ungdommelige universet er fylt av store følelser. Samtidig  
er det ofte her nye ting oppstår, trender, subkulturer, de er i bevegelse,  
sier Gjestvang. 

– Når det gjelder portrettene av Utøyaoverlevende handlet det 
mest om et ønske om å formidle deres historier, og etter å ha jobbet med 
ungdomskultur i Finnmark var det nærliggende for meg å gripe fatt i dette, 
presiserer hun.

Fjernt, men tiltrekkende
Gjennom prosjektet som kulminerte i utstillingen Everybody Knows This 
Is Nowhere søkte Gjestvang å fange spenningen mellom det de unge er 
opptatt av, og det som omgir dem. Samtidig ønsket hun å undersøke 
hvordan det påvirker ungdommene å vokse opp i Finnmark. I løpet av en 
toårsperiode tilbrakte fotokunstneren mange uker og måneder på ulike 
små og større steder i ØstFinnmark, og fikk anledning til å jobbe med 
sin interesse for steder og mennesker som befinner seg i utkanten av 
populærkulturens urbane fokus. 

Gjestvang har tidligere uttalt at selv om Finnmark er en del av Norge, 
så oppleves det veldig fjerntliggende for henne selv. Jeg spør henne om hun 
tror dette vises i fotografiene hennes. 

– Som fotograf titter man alltid inn, og blikket mitt er selvfølgelig farget 
av min bakgrunn og personlighet. Et nøytralt blikk finnes ikke. Finnmark og 
ungdomskulturen der representerer noe fjernt for meg, forteller hun, med 
tanke på at hun er mamma, 32 år og bosatt i Berlin.

– Det er derfor ikke flust av fellesnevnere med ungdomskulturen i 
Vadsø. Men jeg har selv vokst opp på et lite sted i Hedemark, og kjenner til 
den motstridende følelsen av å lengte vekk og være bundet til et sted på 
samme tid.

Geografisk sett er Finnmark, for mange, langt unna mye. 

ANDREA GJESTVANG – «EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE»
VADSØ KUNSTFORENING, 07.08.–11.08.

Med linsen rettet mot  
ungdom i Øst-Finnmark

✎ Marit Jul Overreinn  ◆  kunstskribent og masterstudent i kunstvitenskap  ◆  uit
 Andrea Gjestvang

Richard og Marcus utøver parkour i Vadsø. Parkour er i utgangs-
punktet en subkultur man forbinder med store byer, men det viste seg 
at det var veldig populært i Vadsø.
– Andrea Gjestvang

Morgenstund med Elena og datteren Eriell i Vadsø. Jeg møtte mange 
unge mødre og fedre i Finnmark, og fotograferte flere av dem som en 
del av prosjektet. Hva er det som gjør at fylket ligger på landstoppen 
i tenåringsfødsler?
– Andrea Gjestvang

Ruben og Kristoffer feirer Kristoffer sin 18-årsdag i Båtsfjord.  
Endelig var begge kameratene gamle nok til å komme inn på puben.
– Andrea Gjestvang
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– Men ungdom i Finnmark har de samme referansene, interessene og 
drømmene som annen norsk ungdom, påpeker Gjestvang.

Å bli en del av miljøet
Men hvordan tar ungdommer imot en voksen fotokunstner, som i 
utgangspunktet er der nettopp for å dokumentere ungdommenes 
dagligdagse tidsfordriv?

– Jeg forsøkte å komme tett på, men å bli en del av miljøet er umulig, 
siden jeg er mye eldre, og til syvende og sist var der for å fotografere dem. 
Min metode var å gjøre det samme som ungdommene; gå gatelangs og 
henge rundt i byen. Vente. Være åpen om prosjektet, gi av meg selv og 
delta på mest mulig, både små og store hendelser i ungdommenes hverdag, 
sier kunstneren selv. 

– Jeg opplevde å bli tatt veldig godt i mot. Kanskje ungdommene syntes 
det var spennende at deres liv var interessant for andre. 

Gjestvang lette derfor aktivt etter historier og settinger som kunne tilføre 
prosjektet noe eget; ungdommenes vennskap og familierelasjoner, følelser 
og stemninger, aktiviteter og hendelser i naturen og i byrommet.

Gjestvang synes det er vanskelig å trekke frem enkelthendelser i Vadsøs 
ungdomsmiljø som gjorde ekstra sterkt inntrykk, men forklarer heller at 

hun opplevde en overraskende sammensatt gruppe unge mennesker i den 
lille byen. I følge Gjestvang er kanskje Vadsø er et sted der det i større grad 
enn andre tilsvarende steder finnes mange ulike subkulturer, nasjonaliteter, 
interesser og grupperinger. Til tross for dette, la kunstneren merke til noe 
særegent ved stedet. 

– På en måte enset jeg en villskap, eller grenseløshet, som jeg ikke har 
sett andre steder, forteller hun.

Et levende lokalsamfunn
Gjestvangs prosjekt har et sterkt dokumentarisk fokus på ungdommenes liv 
og hverdag. Landskapet og omgivelsene er både et viktig visuelt element, 
i tillegg til i innholdet og i utformingen av utstillingen. Fotografiene ble 
nemlig utelukkende stilt ut utendørs, godt synlig i Vadsøs byrom. Gjestvang 
synes selv dette var et spennende valg, og et valg som på en måte lot 
fotografiene komme hjem og til å skli rett inn i bybildet. 

– De passet inn, på den måten at bildene er tatt i disse omgivelsene,  
det er ungdommens verden. Samtidig passet de ikke inn, bildene viser  
mye natur, og man er vant til å se fotografier stilt ut i et galleri. Å se  
bilder av ungdom på delvis litt triste og slitte vegger, ble kanskje en 
påminnelse om at vi må holde lokalsamfunn levende for de som er  
framtida, avslutter Gjestvang.

Jeg møtte Heidi og Julie i Båtsfjord. De gikk mellom Rimi og Mix og ventet på at noe skulle skje, selv 
om de visste at det ikke kom til å skje noe. På mange måter syntes jeg det var ganske beskrivende 
for hvordan mange ungdommer oppfattet sin egen hverdag. Med en utenforståendes blikk, skjedde 
det jo en hel masse mens de gikk der og ventet.
– Andrea Gjestvang

forsidebildet
Maria og Malin tar nattbad i Adamselv. Jeg er glad i dette bildet, fordi det viser noe av den grenseløse 
følelsen jeg opplevde blant ungdommene; bad midt på natta, i en iskald elv, langt til fjells.
– Andrea Gjestvang
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Gjennom å plassere kunst i tolv offentlige- og private bygninger i 
Kabelvåg og Svolvær tok årets Lofoten International Art Festival  
(LIAF) sikte på å utforske globale forhold gjennom å fordype seg i  
lokal samfunnet. Opplevelsen av at vår tid preges av politisk, sosial  
og økonomisk uro ble i denne sammenhengen tematisert, og temaet  
ble belyst gjennom arbeidene til 25 kunstnere fra ulike deler av verden. 

Samtidsforståelser
Det finnes mange ulike måter å forstå samtiden og dens forhold til  
fortiden på. Én oppfatning er å tenke seg samtiden som en variasjon  
av forholdene som kjennetegnet fortiden. En annen å erkjenne at tid  

og rom kontinuerlig er i endring. Mens den førstnevnte tankegangen kan 
oppfattes som deterministisk, det vil si at det samme skjer om og om igjen, 
kan den andre tankegangen forstås som voluntaristisk, det vil si at det hver 
gang skjer noe nytt. En tredje samtidsforståelse forener de foregående 
posisjonene ved å legge vekt på at selv om det forekommer gjenkjennelige 
ideer og fenomener vil samtiden alltid omfatte noe «nytt». På grunn av det 
nyes «ukjente» karakter vil samtiden delvis fremstå som fremmed. Ved å 
poengtere at samtiden har et transformativt potensial gjøres fremtiden 
således til et usikkerhetsmoment: Hvilke interesser som vinner kampen om 
å forme fremtiden oppfattes dermed hverken naturlig eller gitt.

KUNSTKRITIKK
LIAF 2013 – «JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY SO FAMILIAR, SO UNEASY?»
SVALBARD OG KABELVÅG, 06.–29.09.
✎ Hanne Hammer Stien  ◆  kunsthistoriker, frilans kritiker og kurator

 Hanne Hammer Stien, Kjell Ove Storvik

Gjenkjennelig  
og urovekkende

Händelser i tid, Britta MarakattLabba, 2013. Broderte melsekker.
FOTO: HANNE H. STIEN



#03  ◆  september 2013  ◆  se kunst magasin   11

Slik jeg forstår det danner den sistnevnte samtidsforståelsen bakgrunn 
for Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni og Eva GonzálezSanchos 
kuratering av årets LIAF. Ved å vektlegge nåtiden som både familiær og 
urovekkende antyder festivaltittelen, Just What Is It That Makes Today So 
Familiar So Uneasy, at vår tid består både av kjente elementer og introduserer 
noe nytt – noe urovekkende. Ved å la kunsten beskrive det ugjenkjennelige 
«landskapet» søkte LIAF å la det foruroligende komme til syne.

Selv om vår tids erfaring av fremmedgjorthet kan umiddelbart oppfattes 
som historisk unik, har tilstanden en lang kulturhistorie. Dette klarte 
festivalens åpningsseminar å gjøre publikum oppmerksom på. Interessant 
nok antydet diskusjonene som fant sted at menneskets eksistens på et 
individuelt plan avhenger nettopp av den dualismen som karakteriserer 
forholdet mellom det kjente og det ukjente. 

Aktivistisk strategi
At det er en kompleks relasjon mellom subjektive og kollektive erfaringer og 
handlingsmønstre ble spesielt tematisert i Mahmoud Khaleds installasjon A 
Memorial to Failure. Arbeidet, som består av en gravert krystallplankett og et 
videoarbeid nydelig installert i et av rommene i Per Pedersens hus, baserer 
seg på et møte mellom Khaled og teoretikeren og aktivisten Franco Berardi. 
I dette intervjuet snakker Berardi om temaer som nederlag, sosial endring, 
kunst og aktivisme mens betrakteren absorberer filmens suggererende 
panoramascener filmet fra taubaner i Rio de Janeiro i Brasil og i Jounieh i 
Beirut. Spesielt interessant er Berardis ideer om enkeltmenneskets betydning 
i forhold til transformasjon av omgivelsene. Aktivisme, argu menterer 
Berardi, handler om at den enkelte deautomatiserer sine hand linger. Det 
er den enkeltes måte å bryte mønstre på, i hverdagen og i livet, som i vår 
tid får betydning hvis vi vil skape endringer på et overordnet plan. I stedet 
for å lokalisere det urovekkende «der ute» bringer han oppmerksomheten 
over på oss, og ansvarliggjør slik enkeltmennesket. Khaleds arbeid, med sin 
antydende stillingstagende, fremstår dermed som et viktig bidrag når det 
gjelder den politiserende artikulasjonen årets LIAF legger til rette for.

Å veve samtiden inn i det historiske
At enkelte kunstverk bringer oppmerksomheten på petroleumsvirksomhet 
og forvalting av ressurser i nord er naturlig ettersom LIAF befinner seg i 
Lofoten. Flere av arbeidene som adresserer denne tematikken kan i sin 
ytterste konsekvens fremstå unyanserte eller banale, som Oliver Resslers 
videoarbeid, Leave it in the ground, og Nana Oforiatta Ayims film, Jubilee. I et 
dokumentarisk formspråk tar Resslers arbeid opp forholdet mellom global 
oppvarming, humanitære kriser, vold og uro. Med utgangspunkt i den 
politiske viljen til å utvinne olje fra havområdene utenfor Lofoten plasserer 
han ansvaret for de globale krisene til det politiske området. En allerede 

kjent problematikk påvises på denne måten uten at det skjer noe mer. Nana 
Oforiatta Ayims film, som også har et dokumentarisk formspråk, skaper 
derimot en interessant relasjon mellom petroleumsvirksomhet i Norge og i 
Ghana. Likevel klarer ikke filmen å arbeide i dybden og fremstår uformidlet.

Likefremt oppnådde andre kunstprosjekt en mer penetrerende virkning 
på stedet. For eksempel Ann Böttchers to arbeider Transit Portal og 
Transmigration, som ble utstilt henholdsvis på Lofoten Krigsminnemuseum 
og på Vågan Offentlige Bibliotek. Ved å aktivisere hendelser fra andre 
verdenskrig adresser tekstilarbeidet og tegningene en spesifikk historisk 
situasjon samtidig som universelle problemstillinger reises. Brita Marakatt
Labbs installasjon, utstilt i Lofoten Am Club, vever bokstavelig talt det 
historiske inn i det samtidige: Melsekker fra andre verdenskrig, som har 
vært benyttet som isolasjon i gammer i perioden etter krigen, er spent opp 
i en sirkelformasjon. På en av sekkene er det brodert et landskap ovenpå et 
falmet nazistsymbol. Landskapet referer til Utøya og hendelsene der i 2011. 
Med Händelser i tid mener jeg MarakattLabba markerer sin posisjon som en 
av vår tids fremtredende kunstnere. 

Ytterligere potensial
Til tross for mange interessante kunstverk som skapte et sterk 
følelsesmessig engasjement, bidro den stramme kurateringen til å skape 
en distanse i prosjektet. For selv om årets LIAF tok sikte på å undersøke det 
globale gjennom det lokale, var det til tider som om lokalsamfunnet kom ut 
av syne. For eksempel fremstod bygningene der kunsten ble vist i større grad 
som hvitkubevisningsrom enn det jeg oppfatter var kuratorenes intensjon. 
Ved å la det være liten plass for det ukontrollerte ble det også gitt mindre 
plass til det sosiale og relasjonelle, noe jeg savnet i festivalen som helhet.

LIAF har siden 1991 oppnådd en profesjonalitet som gir kunstfestivalen 
en viktig posisjon på den norske og internasjonale kunstscenen. Det er 
derfor interessant, og på sin plass, at de underliggende konflikter knyttet 
til organiseringen av festivalen fikk komme til overflaten gjennom 
syv historiske tilbakeblikk i form av videointervjuer vist på Nordnorsk 
Kunstnersenter. For til tross for det frivillige arbeidet som legges ned 
lokalt, oppleves festivalen å ha et uforløst potensiale for å skape ytterligere 
lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement. Med årets omfattende og 
interessante kunstformidlingsprogram, utviklet av Kristin Risan ved 
Nordnorsk Kunstnersenter, håper jeg LIAF er i ferd med å skape grobunn 
for en tydeligere forankring. Jeg har nemlig ikke troen på at samtidskunsten 
i seg selv er for ukjent eller for foruroligende til at den kan engasjere på et 
lokalt og regionalt plan. I så tilfelle er samtiden i seg selv, slik festivalen 
demonstrerer, mer fremmed, mer urovekkende. 

LIAF 2013 stenger dørene 29. september.

OVER, OG TIL HØYRE
Transit Portal (The War Museum/Svinøya, Svolvær, Lofoten, NO), 

Ann Bottcher, 2013. Vevd og heklet veggtekstil. Detalj.
Foto: Kjell Ove Storvik

A Memorial to Failure, Mahmoud Khaled, 2013.  
Gravert krystallplakett og video, 19 min.
Foto: Kjell Ove Storvik
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Lofoten har fascinert kunstnere til alle tider. Det stadig skiftende lyset. 
Havet. De vanvittige fjellene. Og så Henningsvær da, med sin eldgamle 
historie som fiskevær. Her er stadig hjellene hvor fisken tørkes, og 
båtene kommer inn og ut av havna. Det er ikke så rart at tilreisende 
kunstnerne blir svimle av begeistring, og det er ikke så rart at det siver 
rett inn i kunstuttrykkene de skaper her heller. Det har det gjort også 
denne gangen. Dessverre.

KaviarFactory er det aller siste tilskuddet på gallerifronten i Henningsvær, 
Lofoten og NordNorge. Den 9. juni åpnet dørene etter å ha stått avstengt 
og medtatt siden den daværende kaviarfabrikken gikk konkurs midt på 
90tallet. Kunstsamler Venke Hoff kjøpte bygningen, og har brukt mye 
penger og enda mer energi på å skape en fantastisk visningsarena for 
samtidskunst over to etasjer. 

Merket av stedet
Det er ikke mye som minner om Lofotpostei og kaviar lenger, men små  
spor av fordums historie går det allikevel an å støte på. Der er noen 
instrukser skrevet med sprittusj på en av veggene, noen tomflasker på  
et måleapparat, og der er merker etter lemmene som var montert mellom 

etasjene den gang fabrikken var i full drift. Hoff har tatt vare på de åpne 
rommene. I tillegg har hun satt inn store vindusflater i andre etasje som 
tar inn så mye lys at du knapt legger merke til at det ennå ikke er montert 
elektrisk belysning i murtaket. Vinduene slipper dessuten havet og fjellene 
helt inn, og naturen fungerer dermed som en permanent videoinstallasjon 
som maner til ro og ettertanke.

Men naturen og stedets intense tilstedeværelse får ikke nevneverdig 
kontrast av galleriets aller første utstilling. Den virker snarere å ha vært en 
helt sentral premissleverandør for innholdet på flere måter. Den franske 
foto og videokunstneren Marie Bovo presenterer store og svært vakre 
fotografier av hav, himmel og strand under tittelen Lofoten – Different 
Lights. Med en rik gråtoneskala gjenforteller Bovo opplevelser av ulike 
lyssjatteringer etter sitt opphold i Henningsvær i 2012. Det er meditativt og 
sikkert svært innbydende for tilreisende med lofoteufori, men jeg som har 

KUNSTKRITIKK
PER BARCLAY & MARIE BOVO
«LOFOTEN: DIFFERENT LIGHTS»
KAVIARFACTORY, 09.06. – 01.10.

En meditasjon  
over Nord-Norge

✎  Anki Gerhardsen  ◆  journalist og kunstkritiker

▶

Det nordnorske landskapet faller inn i galleriet 
gjennom store vindusflater, og speiles i både glass 

og innhold. Her er fotografiene til Rune Johansen.

KaviarFactory ligger ved innkjøringen til Henningsvær, 
omgitt av pitoresk kystkultur og storslagne lofotfjell. 

Kunsthallens fasadeskilt er en permanent installasjon av 
den tyske kunstneren Michael Sailstorfer.

Per Barclay har i Oil Room brukt utstyr fra fabrikken i en temporær 
installasjon flytende i svart spillolje. Detalj.
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beveget meg både i naturen og i kunstlandskapet her i en halv manns
alder, ser ikke noe som jeg ikke har sett fra før.

Også Per Barclay har tatt utgangspunkt i stedet. Han presenterer 
både en installasjon og fotografier. Fiskehjeller og rester etter fabrikken 
er sentrale elementer, og Barclay har plassert dem i et bad av ramsvart 
mineralolje. Effekten blir en dyp og vakker speiling, og i likhet med Bovo 
skaper Barclay et meditativt perspektiv på objekter som ellers er en del 
av hverdagslivet i Henningsvær. Arbeidene har imidlertid fått en utilsiktet 
effekt, for olje kan man ikke bruke uten å vekke følelser i Lofoten.  Sånn 
sett diskuterer i hvert fall disse kunstverkene stedet og kulturen, selv om 
ryktet forteller at Barclay ikke hadde tenkt på oljedebatten i det hele tatt. 
Kunstneren har nemlig brukt olje som virkemiddel i mange år.

Vakkert, men velkjent
Andre etasje er viet en omfattende og fast utstilling av Rune Johansen. 
Hans fotografier av nordnorsk liv utenfor bykjerner og kaféliv vakte med 
rette stor begeistring da de for alvor ble kjent for om lag ti år siden. Men 
nå har vi sett bildene veldig mange ganger før. Og hvorfor må det være 
så veldig mange av dem?

Galleriets første utstilling har arbeider som alle sammen er vakre og 
interessante nok i seg selv, men hvor mange kunstneriske variasjoner 
over lofotnaturen tåler det nordnorske publikum før det blir like greit å 
bare bli sittende ved vindusruta hjemme? 

På mange måter oppsummerer navnet på museet mange av mine 
innvendinger. Før het bygningen Kaviarfabrikken, og den lagde mat fra 
havet, Lofoten og NordNorge. Nå heter den KaviarFactory og lager 
estetiserte representasjoner av havet, Lofoten og NordNorge for turister 
og et utenlandsk publikum. Men er internasjonale samtidskunstnere 
interessante for nordlendingene selv hvis de aldri serverer noe annet  
enn «NordNorge»?

GALLERIA KUNSTFESTIVAL 2013
MOSJØEN, 06.–03.07.

Ein fest  
for kunsten
Ein må berre applaudere ein slik kunstfestival. Shellstasjonen, pizza-
bakeren, gravferdsbyrået, banken og biblioteket, ja nær sagt alt ble 
nytta som galleri og utstillingslokale da årets Galleria i Mosjøen gjekk  
av stabelen.

Galleria vart arrangert for åttande gong. Stig Ove Sivertsen, initiativ
takar til festivalen og arrangør fram til i år, vart vald til årets festival
kunstnar. I hans eige galleri kunne ein sjå akvarellane hans, keramikken 
til Laila Baadstø, samt «galleriakunst for Gambiaskole». Sivertsens bilete 
er mørke, og i teknikk, koloritt og uttrykk kan minne om den avdøde 
bodøkunstnaren Torgeir Schjølberg. Særleg musikerportretta til Sivertsen 
fengde meg.

Jacobsenbrygga kunne ein sjå dei stillferdige, enkle, reine landskaps
måleriene til Eva Harr – som alle har ei meditativ ro over seg. I kafeen 
Kulturverkstedet måtte ein stå inntil kaffikoppen til kafégjestane for å 
sjå fotografiane til Anne Gundersen. Dei kan minne om Harr sine bilete, 
med einsame hus som hovudmotiv, men eg synest Gundersen sin kunst 
er overlessa og glossy der Harr sine er matte, enkle og meir uttrykksfulle. 
Loftetasjen egna seg godt til den svenske kunstnaren Tage Lundins olje 
og naturpoetiske akrylmålerier. At festivalen trekkjer kunstnarar òg frå 
den svenske sida av Nordkalotten, gjev publikummarane eit større felt å 
løfte kunstblikket mot.

Sjølv om det er sjarmerande å ta i bruk kvardagslege lokale 
som galleri, synest eg presentasjonen av den private samlinga av 
Pushwagnerbilete i Sparebank1 hadde vore betre tent med ein enklare 
bakgrunn – for er det lett å miste konsentrasjonen når auget må velje 
mellom bankens eiget slagord og kunsten. 

Her var lite som kunne provosere, eller som ikkje fint let seg plassere 
på peishylla eller over sofaen. Konseptkunst var det lite av, eit av dei 
heiderlege unntaka vart slangen på parkeringsplassen – teikna av born – 
under leiing av kunstnaren AnneBritt Ravnå. Ein festival som denne gjev 
rom for mykje meir av slikt. Galleria løftar kunsten fråm, let aktørar på 
alle nivå få vise seg fram, og bringer kunst ut til dei som ikkje kan få nok 
av kunst, og til publikum som elles kanskje ikkje trør ned dørstokkane  
på kunstinstitusjonar.

✎  Berit Oksfjellelv  ◆  frilans journalist

◀

Ditt rammeverksted!
Vi dekker alle dine behov for
innramming på en hyggelig 
og profesjonell måte.

Parkveien 100, Bodø - Tlf.: 911 33 878

Lavengalleri.no
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Det er vanskelig å ikke anbefale den 55. Veneziabiennalen  
Det ensyklopediske palass. Med sine snaue 120 år regnes biennalen 
fortsatt som en av verdens viktigste kunstutstillinger og er en av de 
mest besøkte internasjonalt. Men det er ikke derfor denne kritikeren 
anbefaler biennalen. Heller fordi den vil overraske og utfordre deg.

Biennalen er vidtfavnende og presenterer en kakofoni av avvikende, 
nærmest kaotiske arbeider side om side med cerebrale verk relativt trygt 
plassert i den vestlige kunsthistorien. Under overflaten av denne vanvittige 
bredden skjuler det seg en fagtung og svært dagsaktuell kjerne; kunst som 
forskning, kunst som kunnskapsproduksjon, og kunst som formgitt refleksiv 
personlig erfaring. Med den 55. Veneziabiennalen bekreftes kunstens 
tradisjon som et refleksivt og intellektuelt arbeid. 

Verdt å få med seg 
En rekke bidrag både i utstillingens hovedpaviljong på Giardini, blant de 
nasjonale paviljongene og på Arsenale bevitner kuratorgrepet forankret 
i Det ensyklopediske palass på en særdeles god måte. Hovedkuratoren 
Massimiliano Gioni presenterer særs sterke arbeider. For denne anmelderen, 
er det noen konkrete bidrag som utpeker seg som særdeles interessante. 

Belgias biennalebidrag med kunstneren Berlinde De Bruyckere og 
hennes Kreupelhout, en skulpturinstallasjon med et stort tre omsvøpt i en 
myk og jordnær ømhet, kunne nærmest ikke stått i sterkere kontrast til 
da Thierry de Duve i 2003 benyttet den Belgiske paviljongen til å fremme 
de materialdelikate arbeidene til Sylvie Eyberg og Valérie Mannaerts. De 
Bruyckeres arbeid har flere referanser til St. Sebastian, helgenen som 
tilsynelatende reddet Venezia fra svartedauden, som både er representert 
og assosiert med treet. Verket er dypt forankret i Venezia som by, og 
utvikler en dialog mellom fortiden og nåtiden, byen og resten av verden på 
en spesiell poetisk måte. Bidraget er symbolrik og kompleks, og er et verdig 
bidrag i regi av S.M.A.K., samtidskunstmuseet i Gent. 

Den kinesiske kunstneren Ai Weiwei er representert i den tyske 
paviljongen med 886 trebente krakker, balansert oppå hverandre med 
tilsynelatende hårfin balanse. Men denne kritikeren fortrekker likevel 
Ais arbeid i kirken Chiesa de S. Antonin, en av delene av Ais todelte verk 
Disposition. Her finner man seks mørke stålbokser som brer seg over 
golvarealet. Disse er kopier i forminsket målestokk av Ais fengselscelle fra 
da han ble fengslet for sine granskninger rundt korrupsjonen i Wenchuan

området. Korrupsjonen kunne knyttes til bortgangen av over 5000 skole
barn i et jordskjelv i 2008. Betrakteren blir som en voyeur for det intime 
maktspillet mellom Ai og fengselsbetjentene inne i boksene. Avstanden 
som skapes mellom dette maktspillet og oss på utsiden, reflekterer både 
vår manglende evne og muligens oppriktig interesse til å intervenere. Jeg 
oppfatter dette som en kritikk av oss selv og som en kommentar på den 
vanskelige situasjonen Ai fant seg selv i. 

Også Irlands paviljong med Richard Mosse sin multivideoinstallasjon 
Enclave utfordrer betrakteren i lys av internasjonale, politiske situasjoner. 
Den manipulerer betrakterens persepsjon ved å presentere en fargerik og 
vakker – om ikke psykedelisk – presentasjon av ØstKongo, teknisk mulig 
ved hjelp av militært infrarød film. I et område plaget med massakre, krig 
og seksuell vold, avduker Mosse den humanitære tragedien som preger 
befolkningens enkelskjebner. Sterke rosafarger dominerer filmen, noe som 
skaper sterke kontraster ved både å fremmedgjøre og ufarliggjøre en ellers 
desperat situasjon.  

Endelig OCA
Norges bidrag, kuratert av Martha Kuzma og Pablo Lafuente (fra OCA) samt 
Angela Vettese (Fondazione Bevilacqua La Masa), har funnet plass midt 
i smørøyet ved Piazza San Marco. Utstillingen Beware of the Holy Whore: 
Edvard Munch, Lene Berg and the Dilemma of Emancipation består av fotografi, 
trykk, tegning og maleri av Munch og et nytt videoverk av Berg med tittel 
Ung Løs Gris. Edvard Munchs arbeider ble vist i Venezia for første gang i 
1954, og presentasjonen her er betimelig med tanke på årets store feiring av 
Munchs 150 årsjubileum. Munch presenteres som stadig aktuell, både med 
tanke på sine ekspresjonistiske speilinger av samfunnets kjønnsforståelse, 
og også med sin samfunnskritikk. Denne skribenten takker for denne lille 
og samtidig brede presentasjonen av Munchs arbeid, noe som gir dypere 
forståelse av han som kunstner, men man kunne ønske at Berg fikk – eller 
tok – mer plass i utstillingen. Hennes film presenterer tre personer i et 
hotellrom, i et «petit» drama som egentlig fører ingen steds hen. Jeg satt 
igjen med spørsmål om hvem av disse tre som egentlig var ung, løs eller 
grisaktig? Slik sett eksemplifiserer, problematiserer og iscenesetter filmen, 
og samspillet mellom aktørene, dilemmaer tilknyttet frigjøringen fra 
kjønns og samfunnsroller. 

Biennalen stenger dørene 24. november.

KUNSTKRITIKK
VENEZIABIENNALEN 2013
✎ Ellen M. Sæthre-McGuirk  ◆  Professor i visuell kunst, UIN

 Jack Shainman Gallery, Mirjam Devriendt, Lene Berg, Ellen Sæthre-McGuirk

Vanvittig bred  
og overraskende dyp
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fra toppen, med klokken
Safe From Harm, Richard Mosse,  
North Kivu, ØstKongo, 2012.
Foto: Jack Shainman Gallery

Kreupelhout – Cripplewood,  
Berlinde De Bruyckere, 2012–2013.
Foto: Mirjam Devriendt

Ung Løs Gris, Lene Berg, 2019. Detalj.
Foto: Lene Berg

Disposition, Ai Weiwei, 2013.
Foto: Ellen SæthreMcGuirk
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Stadig flere unge kunstnere velger å etablere seg i fylket etter avsluttet 
utdanning. Dette bidrar til å styrke kunstmiljøet i Troms og i landsdelen.  
Det er derfor viktig å bringe internasjonal samtidskunst til regionen 
gjennom gjesteatelier- og utvekslingsprogrammer. Samtidig tilbyr man 
kunstmiljøet en mulighet til å delta i større internasjonale nettverk, få 
inspirasjon, faglige input og etablere nye kontakter.

Troms fylkeskommune har gjennom Handlingsplan for visuell kunst i Troms 
2011–2014 hatt et spesielt fokus på det visuelle kunstfeltet i regionen siden 
2011, hvor økt internasjonal satsing er et av fokusområdene. I samarbeid 
med kunstmiljøet i Troms har fylkeskommunen utarbeidet en rekke Artist
inResidence programmer. I år deltar Ekaterina Yarunova (RUS), Joar Nango 
(NO) og Tanya Busse (CAN/NO) i utvekslingsprogrammet for kunstnere 
fra Troms og Arkhangelsk region, som er et samarbeid med Arkhangelsk 
kunstnerforbund og Kulturavdelingen i Arkhangelsk regionstyre, støttet  
av BarentsKult. 

Nordiske og baltiske kunstnere
Økonomiske støtteordninger knyttet til gjesteatelierprogrammene gir 
kunstnere en mulighet til å jobbe fulltid med sine kunstneriske prosjekter. 
Under gjesteopphold får gjestekunstnere mulighet til å produsere nye verk, 
presentere sin kunstneriske virksomhet gjennom utstillinger, artist talks, 
og blir ofte engasjert som gjesteforelesere ved Kunstakademiet i Tromsø. 
Troms fylkeskommune samarbeider med Kurant visningsrom, Small Projects 
Gallery, Tromsø Kunstforening og RadArt om gjesteatelierprogram for 
nordiske og baltiske kunstnere, som har mottatt støtte fra Kulturkontakt 
Nord for 2013–2014.

Kunstnere som deltar i High North og de ulike gjestekunstordningene 
frem til 2015 er; Magnus Monfeldt (SE), Helena Jónsdóttir (IS), Minna Rainio 
(FIN) og Krõõt Juurak (EST). Arild Tveito (NO) Aileen Campbell (UK), Liliane 
Lijn (UK), Mai Hofstad Gunnes (NO), Luke Fowler (UK), Kjersti Andvig (NO). 
High North utvekslingsprogram for norske og britiske kunstnere er støtte 
fra Den kongelige norske ambassaden i London, Norsk kulturråd, Troms 
fylkeskommune og NABROAD.

Todagers seminar 21.–22. november
Seminaret arrangeres i Tromsø og vil presentere ulike Artistin 
Residenceprogrammer, nettverk, og samarbeidsprosjekter innen  
kunst i nordområdene, blant annet; Karolin Tampere, Sørfinnset  
skole – The nord land/Rakett (NO/SE); Alma Heikkilä & Antti Majava,  
The Mustarinda Association, Hyrynsalmi (FIN); Anastasia Patsey, Art centre 
«Pushkinskaya10» St Petersburg (RUS); Elin Øyen Vister, Røst AiR 
(NO); Dmitry Novitsky, Murmansk Artist Union (RUS); Gerd Ulander, 
Ricklundgården Saxnäs (SE); Maria Figenschau, LásságámmiThe artist 
and scientist home (NO); Ingvill Fossheim, Residens TromsøRadArt (NO); 
Susanne Næss Nielsen, keðja network /Dansearena Nord, Hammerfest 
(NO); Alena Ruslanovna Sevastianova “Subekty”/Arkhangelsk Artist 
Union (RUS); Matti Aikio (FIN/NO); Margrethe Pettersen, Tromsø 
(NO); Tanya Busse, Small Projects Gallery, Tromsø (CAN/NO); Maria 
Yufa, Petrozavodsk City Exhibition Hall Place (RUS); Leena Lämsä, 
KulttuuriKauppila Art Centre, Ii (FIN); Dan Lestander, X border Art Biennal/
Luleå Art Biennale/Kilen Art Group (SE).

Utfyllende info kommer i september på fylkeskommunens nettsider.

I sommer startet  
High North utvekslingsprogram

HIGH NORTH ARTIST-IN-RESIDENCE (AIR) NETTVERK
✎ Jasmina Bosnjak  ◆  Kulturetaten Troms Fylkeskommune

 Kurant 
NONONO utstilling og performance  

av Magnus Monfeldt på Kurant. 

OLGA GRIMSMO NILSEN – «BARNET I OSS»
HARSTAD KUNSTFORENING, 
18.10.–03.11.2013

Vi bærer alle  
et barn med oss
Olga Grimsmo Nilsen kommer til Harstad med en serie tresnitt om livet, 
på godt og vondt. I utstillingen Barnet i oss har små barns tegninger vært 
inspirasjon for bildene. Olga forteller at bildene er figurer og streker slik 
barn ofte tegner, og disse er brukt sammen med hennes voksne tanker 
og livsoppfatninger.

De naive tegningene er vel egnet til tresnitt, der treplatens egenart er god 
hjelp til å begrense streken og formene til dette enkle uttrykket. Bildene er 
klare i sin tale, ofte i sort/hvitt. Et enkelt fargeinnslag understreker spesielle 
elementer, fanger oppmerksomheten og utdyper bildets tittel.

Hennes serie med tresnitt forsøker å understreke en ærlighet om livet, 
sannheter om vår felles verden og samtidig gi rom for våre forskjellige 
livsopplevelser. Noe for hele mennesket; minner, nye tanker, skape glede, 
håp og tro. Vi har alle med oss ulike livshistorier som gjør at vi ser og 
oppfatter hennes bilder på ulike vis. Men, vi har alle vært barn og vi bærer 
alle et barn med oss gjennom hele livet. Grimsmo Nilsen ønsker at bildene 
skal røre ved noen strenger i oss, som framkaller dette barnet med sin 
åpenhet og tillit. Kunstneren har tidligere deltatt på Nordnorsken og en 
vandreutstilling i Finnmark på tidlig 2000tallet, men dette er første gang 
hun viser sine arbeider i Harstad.

✎ Merete Kamsøy  ◆  Leder  ◆  Harstad Kunstforening

Full fart, Olga Grimsmo Nilsen. Tresnitt.
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Samiske historier
15. juni – 30. desember 2013

Åpningstider
man – fre 10.00 – 17.00
lør og søn 12.00 – 17.00

Sjøgata 1
tlf. 77 64 70 20 
www.nnkm.no

Åpningstider: 
Alle dager 

10-16/18-22

Telefon: + 47 76 06 67 70
post@nnks.no

www.nnks.no

galleri og kunstbutikk ved torget i Svolvær
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Etter mange år skulle man tro at skulpturene i Skulpturlandskap 
Nordland er blitt godt integrert i kulturlandskapet, og danner positive 
stedsspesifikke markører for identitet og tilhørighet. Men da Hågen 
Magnus Kristiansen og Susanne Winther denne sommeren foretok  
en kunstreise gjennom Nordland for å oppsøke de 33 skulpturene,  
ble de overrasket. 

Å oppleve stor interesse og begeistring blant lokalbefolkningen, slik man 
finner for Havmannen i Mo, er virkelig ingen selvfølge over alt. I Beiarn 
brukes skulpturen som søppelstativ, i Sømna har skulpturen blitt offer for 
ramponering og i Hattfjelldal er deler av skulpturen bortgjemt av redsel  
for kunsttyveri.

Fra skulptur til kroppskunst 
Skulpturlandskap Nordland (1992–1998) består av 33 skulpturer laget  
av profilerte kunstnere fra 18 land plassert utendørs på til sammen  
32 steder i Nordland og en i Troms. Ideene bak sommerens bilreise var  
at tatoveringskunstnerne Hågen Magnus Kristiansen og Susanne Winther, 
med sitt kunstprosjekt Artescape 2013, skulle utfordre lokale innbyggere  
til å bli en fysisk del av skulpturlandskapet. På hvert stede søkte kunstner
duoen etter frivillige som kunne tenke seg en gratis tatovering inspirert av 
skulpturen. Planen til Winther og Kristiansen var å tatovere tre personer 
daglig. På den fjerde dagen reiste jeg til Hattfjelldal for å være tilstede i 
gjerningsøyeblikket når den tiende skulpturen i rekken skulle tatoveres.

Skulptur i en kommuneskuff
I sentrum av Hattfjelldal står den pyramideformede skulpturen  
Alveborg (1993), laget av den islandske kunstneren Hreinn Fridfinnsson. 
Ved første øyekast var stedet forvandlet til en anleggsplass da jeg ankom. 
Området var sperret av, og utenfor et lite blått miniatyrtelt sitter Hågen 
Magnus Kristiansen sammen med det lokale tatoveringsobjektet Åslaug 
Mikkeljord med sin mor som følger spent med. Det viser seg at skulpturen 
til Fridfinnsson ikke lenger er komplett, og Susanne Winther har gått inn på 
rådhuset for å høre hva som har skjedd. 

Winther kommer tilbake fra kontorene med en eske, og er henrykt 
over hva hun finner i dette «smykkeskrinet» fylt med fargerike steinkuler 
og store, vakre krystaller. Disse plasserer hun inn mellom granittsteinene i 
Alveborg, og kunstnerne er enige om at uten krystallene og steinene mister 
skulpturen den mystikken som den opprinnelig skal henvise til. 

Fysisk forlengelse av skulpturen
Åslaug Mikkeljord på 19 år er prosjektets yngste deltager som ønsket å 
la seg tatovere (den eldste var ei dame på 63 år). Tegningen er laget på 
forhånd av Kristiansen og består av en pyramide og krystaller tegnet med 
enkle linjer. Liggende på gresset med foten inn i det blå teltet forholder 
Åslaug seg helt stille og foretrekker ikke en mine. Hun forklarer at 
tatoveringer er hennes kunstform og dette vil bli én av flere tatoveringer 
hun har fra før. Hun liker ikke å ha bilder på veggene. For henne er kroppen 
et mer naturlig sted å ha kunst. 

Nå starter også tilskuerne å komme. Noen unge gutter kommer 
syklende over den nyklipte plenen. De har lest om tatoveringsprosjektet  

ARTESCAPE 2013
EN REISE I SKULPTURLANDSKAP NORDLAND 
✎ Hege Dalen  ◆  frilans kunst- og kulturformidler

 Susanne Winther  ◆  http://artescape2013.blogspot.no
 og Hege Dalen

Tatovert 
skulpturlandskap

▶

Esken med steinene til skulpturen. 
FOTO: SUSANNE WINTHER

over
Aslaug Mikkeljord tatoveres liggende på 

plenen mellom sameskolen, rådhuset og 
kirken. I bakgrunn skulpturen Alveborg.
FOTO: HEGE DALEN

til venstre
Aslaug viser frem sin nye tatovering.

FOTO: HEGE DALEN

til venstre
Aslaug får tatovert en tegning inspirert av 
krystallen fra skulpturen til Hreinn Fridfinnsson.
FOTO: SUSANNE WINTHER
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Untitled (Horizon), Linn Lervik.

på Facebook. De hadde kanskje meldt seg som frivillig om de hadde fått 
noe mer betenkningstid. De er ikke så interessert i kunst, men synes 
imidlertid dette opplegget er kult. 

Magnus avslutter tatoveringsarbeidet og Susanne fotograferer en 
fornøyd Åslaug. Nå har hun fått en helt unik tegning inspirert av Alveborg 
på ankelen. Et permanent symbol på at hun er fra Hattfjelldal, og en 
fysisk forlengelse av skulpturlandskapet.

Komplisert og fullt av fallgruver
Men det har ikke vært like enkelt å få personer til å melde sin interesse 
for å tatovere seg på hvert sted kan kunstnerne fortelle. Da Artescape 2013 
hadde kommet seg på veien i juli manglet de fortsatt frivillige som ville 
ta i mot kroppskunstgaven. Dårlig mobildekning og uberegnelig reisetid 
gjorde prosjektet vanskelig og frivillige dukket ikke opp. Men heldigvis 
kom nye til, 22 stykker totalt, og på steder hvor de manglet frivillige 
tatoverte Winther og Kristiansen like godt hverandre. 

Artescape 2013 er et modig prosjekt. Hågen Magnus Kristiansen 
og Susanne Winther har forsøkt å tilføre et internasjonalt anerkjent 
skulptur landskap en ny dimensjon, og har kanskje klart å problematisere 
og aktu alisere kunstverkenes tilstedeværelse med menneskene de har 
møtt og stedet som indikatorer. Snart skal sommerens kunstreise bli til 
en utstilling i Tromsø, hvor begge kunstnerne bor. Men kanskje ville det 
være på sin plass å la utstillingen reise gjennom Nordland også?

Følge med på bloggen og se flere bilder: 
artescape2013.blogspot.no

Troms fylkeskommune deler ut for andre år på rad et etablerings-
stipend på kr. 50 000 til nyutdannede kunstnere, og et diversestipend 
på kr. 100 000 til etablerte kunstnere. Alle profesjonelle billed-
kunstnere og kunsthåndverkere som bor og virker i Troms kan  
søke kunstnerstipendene. 

Troms fylkeskommune er bevisst sin rolle som vertskap for et bredt, ungt 
og innovativt fagmiljø innen visuell kunst, og har gjennom «Handlingsplan 
for visuell kunst i Troms 2011–2014» et fokus på det visuelle kunstfeltet 
i regionen. Kunstnerstipend er derfor et viktig tiltak i oppfølging av 
Handlingsplanen, og i 2012 ble Solveig Ovanger, Silja Skoglund, Jet Pascua 
og Trym Ivar Bergsmo de første til å motta Troms fylkeskommunes 
diversestipend for etablerte kunstnere. Etableringsstipendet på  
kr. 50 000,– for nyutdannede kunstnere gikk til Margrethe Iren 
Pettersen. Juryen som vurderer søkerne kan bestemme seg for å tildele 
ett eller dele opp stipendet i flere, mindre diversestipend. Begge stipend 
kan brukes som arbeids, material eller reisestipend. Fylkesråd for 
kultur står for tildelingen etter innstilling fra en fagkomité bestående 
av fylkeskultursjefen og to representanter fra kunstnerorganisasjoner. 
Rådgiver innen fagområdet fungerer som sekretær for juryen. 
Retningslinjer for tildeling av kunstnerstipend og søknadsskjema finner 
du på Troms fylkeskommunes nettsider: www.tromsfylke.no

Utlysning av stipend

TROMS FYLKESKOMMUNES  
KUNSTNERSTIPEND
SØKNADSFRIST 7. OKTOBER 2013
✎ Jasmina Bosnjak  ◆  Kulturetaten Troms Fylkeskommune

Hva skjer i skiftet fra å forstå noe på en bestemt måte til å plutselig 
se det annerledes? Hvordan kan et budskap forandres på veien fra 
avsender til mottaker? Og hvordan kan vi bli oppmerksomme på og 
oppleve de små endringene som kontinuerlig pågår rundt oss?

I utstillingen Overgang har de tre billedkunstnerne Mona Brekke, Linn 
Lervik og Synne HolstPedersen jobbet frem variasjoner over temaer som 
overganger, transformasjon og metamorfose. Publikum vil få oppleve en 
videoinstallasjon, tegninger og skulpturer.

De tre kunstnerne er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (Brekke), 
Chelsea College of Art and Design i London (Lervik) og Kunstkademiet i 
Trondheim (HolstPedersen). For tiden holder de alle til i Oslo. Hver for 
seg har de hatt separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger 
i inn og utland. Dette er andre gang de stiller ut som gruppe, etter å ha 
vist utstillingen Forvandling i Sandefjord kunstforening tidligere i år.

MONA BREKKE, LINN LERVIK  
OG SYNNE HOLST-PEDERSEN
NORDNORSK KUNSTNERSENTER,  
04.10.–10.11.2013

Overgang

✎ Torill Østby Haaland  ◆  Nordnorsk Kunstnersenter

◀
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Ungkunstprosjektet, Hollow Earth, gjør oss oppmerksom på den kraftig 
ekspanderende mineralutvinningen i Nord. Vi blir tvunget til å reflektere 
over hvordan sårbarheten i naturen settes opp mot behovet vi 
menneskene har for naturressurser, arbeidsplasser og infrastruktur. 

Festspillene i NordNorge har siden 1997 delt ut kunststipender til unge 
lovende talent. I fjor gikk tildelingen til de to masterstudenter ved kunst
akademiet i Tromsø – Tanya Busse fra Canada og Emilija Skarnulyte 
fra Litauen – for å la kunstnerduoen følge sin interesse for endringene i 
naturen som forårsakes av vår jakt på mineraler og metaller. 

Naturinngrep
I vinter oppsøkte Busse og Skarnulyte gruver, dagbrudd og bergverks
bedrifter i Kirkenes, Kiruna og Svalbard, for å filme, fotografere, observere 
og følge geologi leksjoner hos Statoil i Medkila for å lære om utvinnings
industrien. Resultatet ble installasjonen Hollow Earth. En fascinerende 
utstillingsopplevelse i en mørklagt industriell verkstedhall under årets 
festspillene i Harstad. Hallen, med en høyde på 33 meter under taket, er 
det gamle Kaarbø båtverksted. I dag produseres det store maskindeler 
til bergverksnæring og oljeborerigger. Busse og Skarnulyte fant det 
derfor svært meningsfylt å la sin installasjon inkludere dramatisk lyssatte 
maskindeler som de fant i lokalet, i tillegg til sin visning av filmmateriale 
projisert på tre lerreter hengende fra taket til metallisk elektronikamusikk. 

Forskningsmateriale, egne filmopptak og arkivfilm vises gruve
industriens herjinger i landskapet – sett fra luften, på bakkenivå og 
under jorden. Alf Hjort Moritzsens dokumentarfilm fra i 1954, funnet hos 
Polarinstituttet, viser menn som føres ned i en kullgruve på Svalbard i 
åpne togvogner iført hjelm og pannelykt med batteri på ryggen. Med 
enkle maskiner og håndkraft borres og dyttes dynamittkubber inn i dype 
hull for å sprenge frem kullet. Videre lastes og føres kullet ut av gruven 
til ventende lasteskip, der 1950tallets isberg utenfor Svalbard viser seg å 
være svært møkkete og full av svart sot når lasteskipene sees glidende forbi 
mot fastlandet. Skiftet er kontrastfullt når Moritzens film går over i lange 
tagninger av yrende fugleliv, lekende reveunger og fargerik blomsterflora. 

I Busse og Skarnulyte egne filmopptak er de maskinelle håndborene fra 
femtitallet byttet ut med dagens monstermaskiner som spiser seg gjennom 
underjordisk fjell, og tunge hjullastere som forflytter mengder med stein og 
malm på kilometerlange grusveier i enorme labyrintiske dagbrudd.

Menneskets forhold til det geologiske
Norge er rikt på mineralforekomster og samfunnet har et stort behov for 
mineraler og metaller på mange områder; fra byggeråstoff til solceller 
og mobiltelefoner. Ny teknologi skaper økt forbruk, enorme søppelberg 
og forurensning. Menneskeskapte klimaendringer og overforbruk av 
ikkefornybare naturressurser er ett av dagens store globale problemer. 
Utvinning av mineraler og bergverksdrift innebærer inngrep i naturen. 
Mineralene må utvinnes der de ligger, noe som også skaper arealkonflikter 
i forhold til andre interesserte i å forvalte naturressurser. Er det riktig å 
opprettholde bergverksdrift som tar ut slike ressurser i så stor grad at det 
ikke er mer igjen til fremtidige generasjoner? Er det feil utvikling når vi bør 
gjøre vårt levesett mer bærekraftig?

Målet er ifølge Tanya Busse og Emilija Skarnulyte ikke å være aktivistisk 
eller moraliserende, men kun en objektiv kartlegging. Så selv om prosjektet 
innehar et tydelig miljøaspekt ved å vise rekkevidden av en bergverksindustri 
som utarmer jorda for dens ressurser og sette varige spor i naturen, legger 
kunstnerne opp til at vi som publikum må gjør opp våre egne meninger 
– når vi betrakter de stillferdige filmopptak av stupbratte fjellstrukturer, 
gruveganger, fargerike mikroskopforstørrede mineralstrukturer, steinstøv, 
anleggsmaskiner, utgravde arealer og beitende reinsdyr. 

Åpenbart danner sammenstillingen av femtitallets positive holdning 
til kull utvinning for nasjonens økende økonomisk velstand, til nåtidens 
bekymring over konsekvenser for fortsatt utvinning, grunnlag for kritisk 
refleksjon over hvordan naturen blir påvirket av teknologitung ressursjakt  
i nord.

Usynlig arkitektur
Det er appellerende når Busse og Skarnulyte fremhever hvordan Hollow 
Earth får en usynlig arkitektur til å fremtre. Men at jordens usynlige former 
avsløres gjennom teknologisk og mekanisk arbeid er jo aldeles ikke nytt  
for oss. Nytt er derimot kunstens nye fascinasjon for eksponering av  
den form løse fysiske materien, og av geologisk stratifikasjon, jordens  
lag delte materie, fordi den også ber oss om å forestille oss den geo
logiske tilstedeværelsen i vårt miljø. Tanya Busse og Emilija Skarnulyte 
deler dermed den økende estetiske interessen som finnes blant samtids
kunstnere og filosofer for geologisk materie og de fysiske bevisene på 
menneskeskapte geologiske endringer på vår planet – og plasserer det 
geologiske som en betingelse for vår egen tid. Det vil også si en økt 

KUNSTKRITIKK
UNGKUNSTUTSTILLINGEN 2013 – «HOLLOW EARTH»
FESTSPILLENE I NORD-NORGE, HARSTAD, 22.-29. JUNI
✎ Amalie Marie Selvik  ◆  frilans kritiker og kunstskribent

 Monica Anette Svorstøl

Geologisk  
uthuling i nord?
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bevissthet om det antroposene, som betyr menneskeskapt, og er et 
hett tema i den tverrfaglige debatten rundt de vanskelige økologiske 
problemene menneskene i dag står overfor. Et begrep kjemikeren Paul  
J. Crutzen introduserte i 2001 fordi menneskelig aktivitet på jorda forårsaker 
så store biologiske og geologiske endringer på jordkloden at vi nå lever i 
en ny geologisk tidsalder som bør hete anthropocene; der jordas befolkning 
øker i høyt tempo, byene brer seg, industrien vokser, energibehovet stiger 
fører til landbruk, avskoging, gruvevirksomhet, klimagassutslipp og tap av 
biologisk mangfold. 

Hvilken betydning har det geologiske i dag?
Bergverksindustriboomen i kommuner med store naturressurser er en 
uhyre aktuell tematikk. I katalogen som følger Hollow Earth bidrar fem 
essays av forskjellige forfattere med faglige perspektiv til å påpeke ulike 
konsekvenser og interessekonflikter ved utvinning av olje, gass og mineraler. 
Men mediebildet preges først og fremst av krangel om hvem som får de 
økonomiske gevinstene ved å tillate bergsverksbedrifter å etablere seg, 
og mindre om hvordan bergverk og mineralutvinning i distriktene kan 
sameksistere med mennesker, natur og andre næringer  
som reinsdyrsdrift?

Stående fremfor vår verste økologiske krise noen sinne kan man lese 
i den ferske antologien, The Geologic Now (2013) at den fremvoksende 
geologiske fikseringen i samtidskunsten signaliserer en vilje til å synliggjøre 
de bekymringsfulle sidene ved menneskeskapte naturendringer, som 
reaksjon på tidens hensynsløse utvikling. Kunstprosjekter som Hollow Earth 
er dermed viktige bidrag som gir oss nye horisonter og navigeringsmetoder 
til å forstå samtiden og kartlegge fremtiden gjennom å utvikle menneskets 
forhold til det geologiske – når det blir tydelig at vi selv er blitt problemet. 
Våre forestillinger om naturen er nå utdatert. For vi er ikke bare omgitt 
av geologisk materie. Vi er ikke bare betraktere av det som et landskap. 
Vi bebor og lever «i» det geologiske. Menneskeheten blir tilslutt tvunget til 
å komme til enighet med jordens krefter. Vi lever i en menneskekultivert 
natur og det er på tide å kontrollere og håndtere vår videre innvirkning  
på planeten. 

Den teatralsk lyssatte røde borrekronen er 
benyttet en gang på 1980tallet til oljeboring.

Den splitter nye grafittkværna fikk kunstnerne låne i fem dager av en 
mineralutvinningsbedrift i Senja, selv om det førte til fem millioner 
kroner i tapte produksjonsinntekter per dag!
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Med flere hundre tilreisende og en engasjert lokalbefolkning, fant 
nærmere 7000 besøkende veien til HFT 2013. Den rekordstore 
deltagelsen fra de mange kunstforeningene i landet viste at 
festivalprogrammet og arrangementene i løpet av de fire dagene 
festivalen varte, vakte stor interesse nasjonalt.

Den 23.–26. mai arrangert Hammerfest Kunstforening Nasjonal Kunst
festival på vegne av paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger. 
Annethvert år arrangeres festivalen av en av de 174 kunstforeningene  
i Norge i forbindelse med deres årsmøte. 

Den lokale forankringen til HFT 2013 var sentral helt fra prosjektet var 
i støpeskjeen for nærmere to år siden: Styret i Hammerfest Kunstforening 
med leder Maria Stephansen i spissen innledet tidlig samarbeid med 
ulike aktører innenfor kulturlivet i Hammerfest og fikk dem med på å 
programmere egne arrangementer under festivalen. Galleriet Verk kunne 
for eksempel invitere til utstilling, kafe og klubbing på fergen MS Sørøy, som 
for anledningen lå i havn midt i byen. 

Stedsspesifikke kunstprosjekter
De ti stedspesifikke kunstprosjektene, produsert spesielt for festivalen, 
belyste på ulike måter den utvikling Hammerfest står opp i, men viste 
samtidig til problemstillinger som er relevante langt utenfor den lokale 
konteksten. Blant annet delte Kjetil Berge ut is og diskuterte klimaendringer 
med folk under HFT 2013. Han hadde også en isstøpingworkshop under 

festivalen hvor folk kunne lage sin egen iskremskulptur av betong og 
restavfall. Kåre Grundvåg hadde senket en VW Golf i sjøen og utsatt den for 
en elektrolyseprosess. På denne måten dannet det seg et kalklag på bilens 
overflate. Great Barrier Reef, som var tittelen på arbeidet, stod plassert på en 
parkeringsplass på torget i Hammerfest under HFT 2013.

Øyvind Mellbye hadde laget en kinetisk skulptur formet som en 
saltkvern. Kverna var inspirert av eventyret «Kverna som står og maler 
på havets bunn» og kan forstås som en kommentar eller refleksjon over 
menneskets problemer med å begrense seg selv. Trien Falchs performance 
Leilighetsteatret tok utgangspunkt i historien til Hesteskoblokka som ble 
bygget i Hammerfest på 1960tallet som et svar på stor boligmangel. Bybo, 
som blokka ble hetende på folkemunne, var et modernistisk arkitektonisk 
prosjekt inspirert blant annet av Le Corbusier. Mens ideen bak prosjektet var 
å skaffe gode og sunne boliger til folket, endte med at folk som bodde der 
oppe ble stigmatisert. 

Tittelen på seminaret som ble arrangert under festivalen, «Vit at jeg 
elsker deg», ble valgt av kuratoren for å påpeke at HFT 2013 måtte forstås 
som en ambivalent kjærlighetserklæring til Hammerfest. Uttalelsen til 
festivaldeltager Randi Gustavsen, til Finnmark Dagblad under festivalen 
reflekterer dette: «Etter å ha sett all kunsten har det faktisk gått opp for 
meg hva det er jeg ikke helt har kunnet like med den fantastisk storslåtte 
utviklingen i byen vår, hva det er som har skurret», og konkluderer sier at 
kunstens vesen har makt til å endre historien.

HFT 2013 – NASJONAL KUNSTFESTIVAL
HAMMERFEST KUNSTFORENING, 23.–26.05.
✎ Hanne Hammer Stien  ◆  Kurator, HFT 2013

 Ingerid Jordal

Utviklingens skurr

fra toppen,
med klokken
Øyvind Mellbye
Kjetil Berge
Trine Falch
Kåre Grundvåg
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Storgata 46 
8200 Fauske
tlf.: 75 64 57 77

Utstillere:
• KARL ERIK HARR
• OLA StRAND
• EvA LANgAAS
• ELDAR LARSEN
• KARI RINDAHL ENDRESEN
• tORgEIR ScHJøLBERg
• BJøRNAR MEISLER
• SIgMUND OLSvIK
• KURt EDvIN BLIx HANSEN

• BRYLLUP
• BARNDÅP
• KLASSEBILDER
• JUBILEUMSBILDER
• DINE BLINKSKUDD
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NEDÅP

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 
Nord-Norge gir tilskudd til prosjekter 
som bidrar til en allmennyttig utvikling 
av kulturnæringeni Nord-Norge og 
på Svalbard.

t i l d e l i n g  av  m i d l e r
Prioriterte tema er litteratur, musikk 
og visuell kunst samt flerfaglige pros-
jekter. Målgruppen er profesjonelle 
utøvere, produsenter og organisas-
joner.

For nærmere opplysninger 
og søknadsskjema, 
se www.snnstiftelsene.no SØKNADSFRIST 1.  OKTOBER
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SE KUNST 

I NORD-NORGE (SKINN)
er en unik nettverksbasert formidlings 

institusjon i NordNorge, etablert i 1976, 
med administrasjon basert i Bodø.

SE KUNST ARENANETTVERK

Omfatter lokale visningssteder representert 
gjennom 45 medlemmer fordelt på 39 kommuner.

DRIFT

SKINN inngår i Den nordnorske kulturavtalen 
og er basert på stat og fylkestilskudd.

FORMÅL

Se Kunst i NordNorges formål er å organisere 
og fremme kunstformidling i landsdelen.

TURNÉORGANISASJON

 ◆ Landsdelsdekkende utstillingsprogram med  
en spennvidde av kunstuttrykk 

 ◆ Tilrettelagt formidling for særskilte grupper 

 ◆ Kompetanseutvikling for visningsarenaer og formidlere 

 ◆ Rådgivningstjeneste 

 ◆ Gallerinettverk.no – informasjon om visningslokaler 

 ◆ Samarbeid med fagmiljøet og andre aktører med ansvar for hele 
landsdelen gjennom KunstNett NordNorge 

 ◆ Samarbeidspartner med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur  
og design 

 ◆ Høringsinstans for offentlige planer og dokumenter 

 ◆ Informasjonskanal om kunst og kunstformidling i landsdelen blant 
annet gjennom Se Kunst Magasin

KJERNEVIRKSOMHETEN ER TURNÉPRODUKSJON


