VI FORVENTER HANDLING BAK ORDENE!
LES UTTALELSEN TIL KUNSTNETT NORD-NORGE

mANGE SØKERE TIL NYE KUNSTNERSTIPEND
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VISNINGSROM
FOR FINKULTUR?
Mange forbinder kunst og utstillinger med uttrykket «finkultur». Jeg har selv
flere ganger blitt konfrontert med utsagnet om hvorfor det brukes penger
på finkultur, når det er innenfor andre kulturaktiviteter folk flest befinner
seg i og interesserer seg for.

Seminaret i Bodø, med workshop, var til stor inspirasjon! Et særlig viktig
poeng er å ha fokus på de mindre visningsrommene og kunstforeningene,
som helt klart trenger et løft – skal vi lykkes i våre mål om et levende
og aktuelt kunstliv i Nord-Norge.

Hvor kommer det ifra at det skal være noe spesielt fint over kunst? Fint,
jålete, kostbart – noe uforståelig. Ryktene om kunst er mange, noen av
dem med et snev av sannhet, andre er rett og slett feil. Hvorfor et slikt
ufortjent rykte? Jeg tror det bunner i for liten eksponering av kunst, for lite
kjennskap og egne opplevelser av kunst. Og det er her visningsrommene
(ute og inne), kunstforeningene og kunstinstitusjonene kommer inn.

Til slutt. I møte med saksordfører for den visuelle kunstmeldingen, Lene
Vågslid i kulturkomiteen på Stortinget, ble det sett som svært positivt at
de profesjonelle kunstaktørene i Nord-Norge allerede har samlet seg i
et Kunstnett NordNorge, i tråd med et av «ønskene» i meldinga. Videre
snakket vi om den felles uttalelsen fra nettverket til kunstmeldinga, og
viktigheten av å ha en samlende stemme for å få større gjennomslagskraft
i saker som omhandler kunstlivet i Nord-Norge. Ønsket om økt satsing på
visningsarenaer og arenautvikling, økte produksjonsmidler til institusjonene
og tilskudd til å drive kunstnettverket, ble også drøftet.

Hvordan får vi kunsten ut til folket? Hvor stor sjanse har folk flest til å
få kunstopplevelser? Hvordan bli nysgjerrig på kunst? Hvordan bli en
deltager i kunstens verden? Da må det være mange nok som har glede
av å jobbe innenfor kunstfeltet. Og gjennom dette arbeidet synliggjøre
og inviterer flere til opplevelser av kunst. Enten det er som kunstner, som
utstillingsprodusent, som visningssted eller som frivillig i en kunstforening.
Skal vi få tatt knekken på ryktet om en finkultur som kun er for noen
få, så trenger vi å styrke visningsrommene. Det være seg de små
kunstforeningene eller de større profesjonelle institusjonene.
Gjennom seminaret, Arenautvikling, i Bodø i november, fikk vi glitrende
innlegg blant annet fra Akershus Kunstsenter og Bomuldsfabrikken i
Arendal, som synliggjorde hvordan de som kunstinstitusjoner hadde klart
å snu «ryktet» sitt til å bli mer inkluderende og åpnet for folk flest. Publikum
lager ofte sine egne usynlige barrierer som kanskje ikke sitter så fast som
vi er redd for. Gjennom målbevisst og iherdig arbeid, med stor kontaktflate
mot alle som kan tenkes å være en god hjelper til å spre det gode ryktet
om kunst – så går det an å lykkes!

Ønskedrømmene våre er mange. De matcher i stor grad visjonene til
kunstmeldinga. Skal vi nå disse, må det felles innsats til fra mange hold, og
vilje til prioritering av visuell kunst. Inntil vi har alle midlene på plass, får vi
gjøre det beste ut av det vi har. Vi må jobbe videre sammen i nettverket og
i egne lokaler. Om de nå er på 20 eller 200 kvadratmeter. Målsettingen om
store kunstopplevelser er de samme.

Trine Noodt
Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge
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utstillingsguide

Untitled, Trygve Luktvasslimo.
Fra utstillingen Refleks.

Ulvehiet – Ingjerd Hansen Juvik
Turné i regi av Se Kunst i Nord-Norge
i samarbeid med Rana Kunstforening
01.–31.12.2012:
Samtidsmuseet for Nordlige Folk
12.–20.01.2013: Narvik Kunstforening
09.–17.02. 2013: Sortland Kunstforening
PolArt 2013 – Christian Bermudez,
Helene Sommer, Sigbjørn Bratlie
18.01.–24.02.2013: Tromsø Kunstforening
Reflex
Gruppeutstilling
16.11.–31.12.2012: Nordnorsk Kunstnersenter
11.01.–10.02.2013:
Samisk Senter for Samtidskunst
Love Me – Zed Nelson
13.10.2012–27.01.2013: Perspektivet Museum
Juleutstillingen 2012
01.–16.12.2012: Harstad Kunstforening

Scrapbook Scavenger, Thomas Rummelhoff, 2011.
Detalj.

Thomas Rummelhoff
16.–24.02.2013: Narvik Kunstforening
Ticking Barents – Barents Spektakel 2013
05.–10.02.2013: Kirkenes
Eventyrlig – gamle fortellinger i ny drakt
Produsert av Nasjonalmuseet.
Turné i regi av Se Kunst i Nord Norge
09.–31.12.2012: Petter Dass-museet
12.–20.01.2013: Rana Kunstforening
26.01.–03.02.2013: Hadsel Kunstforening
Flukt – Serhed Waledkhani
19.–27.01.2013: Fauske Kunstforening
67. Nordnorske Kunstutstilling
10.01.–03.02.2013: Bodø Kunstforening
Iomaka – Ingrunn O. Myrland, Ann Kristin Aas
19.01.–02.02.2013: Alta Kunstforening
Kine Yvonne Berntsen
23.02.–17.03.2013: Artsenja

Plakat for Barents Spektakel 2013.

Higher Ground
Turné i regi av Nordnorsk Kunstmuseum
11.10.–31.12.2012: Nordkappmuseet
31.01.–10.03.2013: Galleri NordNorge
Marja Bål Nango, Julie Hardenberg,
Kristin Tårnesvik
24.11.2012–06.01.2013:
Samisk Senter for Samtidskunst
Katrine Køster Holst
12.01.–17.02.2013: Nordnorsk Kunstnersenter
Through A Glass Darkly –
Johanne Seines Svendsen
26.01.–17.02.2013: Nordnorsk Kunstnersenter
Gierdu – bevegelser i samisk kunstverden
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge
og RiddoDuottarMuseat.
Turné i regi av Se Kunst i Nord-Norge
06.12.2012–06.01.2013: Nordens Hus, Reykjavík
01.02.–28.02.2013: Rovaniemi City Library
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UTTALELSE ANGÅENDE MELD. ST. 23 – VISUELL KUNST
Til Stortingets familie og kulturkomitÉ
✎ Eva Skotnes Vikjord

◆

Se Kunst i Nord-Norge

Vi forventer
handling bak ordene!
Kunstnett Nord-Norge, som består av de sentrale aktører innen kunstfeltet
i landsdelen, synes det er overveiende positivt at Kulturdepartementet
har utarbeidet Stortingsmelding om visuell kunst. Særskilt bra er det at
meldingen påpeker behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge
spesielt i kap. 6. pkt 6.6.
Samtidig synes vi at mange av institusjonenes sentrale rolle i landsdelen
underkommuniseres. Landsdelen har stor aktivitet på det visuelle
kunstfeltet. Mye av finansieringen kommer via prosjektmidler, som ofte
tildeles av Norsk kulturråd. Kunstnett Nord-Norge ser institusjonenes
behov for økte midler til kunst- og utstillingsproduksjon i egen regi.
Kompetanse og kvalitet finnes ved institusjonene, og de må i større grad
kunne legge sine faglige programmer og bestemme sin egen profil. Dette
bidrar til en større bredde i norsk kunstliv som helhet. Det er derfor av
avgjørende betydning å få styrket grunnfinansieringen av institusjonene i
hht. til meld. St. 23. «Departementet ser behovet for å styrke statsstøtten til
institusjonene for å imøtekomme behovet for produksjonsmidler.»
Avgjørende med profesjonelle visningssteder
I Stortingsmeldingen kap. 13. s.122, heter det at «Departementet i neste års
budsjett vil prioritere å styrke institusjoner med statsstøtte, som i dag må
søke Norsk Kulturråd om prosjektstøtte til faglig aktivitetsprogram som for
eksempel utstillingsproduksjon, samarbeidsprosjekter og formidlingstiltak.»
Et overordnet mål for å styrke kunstfeltet i landsdelen er å opparbeide
profesjonelle visningssteder med tilhørende mottakerapparat, såkalt arena
utvikling, som det også er påpekt i Stortingsmeldingen. At dette følges opp i
årene som kommer er avgjørende.
Departementet ser behovet for sterkere støtte til flere kunsthaller,
kunstforeninger og kunstsentra på et kvalitativt grunnlag
– kap. 6. pkt. 6.6
Kunstnett Nord-Norge er positive til en arrangørstøtteordning, som vil
bidra til å styrke kunstfeltet og kompetansen til visningsstedene. En styrking
av Norsk Kulturråd sine budsjetter utover det som er beskrevet i forslag til

Statsbudsjettet for 2013, vil være en forutsetning for denne ordningen.
I meld. St. 23 kap. 12 pkt 12.4/Nordområdestrategi/omtales/Strategi
for visuell kunst i Nord-Norge/, som ble vedtatt av Finnmark, Troms
og Nordland fylkeskommuner i juni 2011, er det foreslått opprettet et
eget nordnorsk fond med produksjonsmidler for det visuelle kunstfeltet.
KunstNett Nord-Norge støtter dette forslaget, og ser det som et godt tiltak
i tråd med andre virkemidler foreslått i meld. St. 23.
KunstNett Nord-Norge
De landsdelsdekkende institusjonene og kunstnerorganisasjonene i
Nord-Norge har gått sammen i et nettverk: KunstNett Nord-Norge,
for å styrke samarbeid og utnytte ressursene mellom de profesjonelle
kunstinstitusjonene i Nord-Norge. Skal en lykkes med dette samarbeidet,
må det midler til for å kunne gjennomføre nettverksmøter. Jfr. meld. St. 23:
Det er nødvendig å styrke samspillet mellom ulike institusjoner og det frie
kunstfeltet i regionene/landsdelene for å bidra til å skape dynamikk innen
for og mellom de forskjellige kunstformidlingsnettverkene, Her kan det bl.a.
være nyttig å etablere nettverk for visningsarenaer/arrangører.
– kap. 6. pkt 6.6
Flere steder hevdes det fra sentralt hold at man vil satse på utvikling av
kunstfeltet i Nord-Norge og Nordområdene, blant annet i Stortingsmelding
23 Visuell Kunst og i handlingsplan for nordområdene «Mulighetens
landsdel». Aktørene i Nord-Norge forventer nå at det snart settes handling
bak ordene! I forslaget til Statsbudsjett for 2013 var vinnerne nok en gang
kunstinstitusjoner i hovedstadsområder. Vi oppfordrer til at man fremover
satser på å styrke regionale institusjoner og organisasjoner.
Vi kjenner området best, og vi kan selv ta ansvar for kunstformidlingen
og de forskjellige oppgaver her. Dette vil også generere et rikt kunstliv i
hele regionen og vil dermed være den beste investeringen for å satse
på visuell kunst!
Bodø, 15. oktober 2012

KunstNett Nord-Norge
Bodø Kunstforening ved daglig leder Therese Tokle
Den Nordnorske kunstutstilling
ved produsent Linn Rebekka Åmo
Festspillene i Nord-Norge
ved direktør Tone Winje og kurator Joakim Borda
RDM – De Samiske Samlinger ved konservator Gry Fors
Trastad Samlinger ved direktør Ole J. Furset
Galleri Nord-Norge ved intendant Roanne O’Donell
Kunstakademiet i Tromsø ved instituttleder Markus Degerman
Nordnorsk Kunstmuseum ved direktør Knut Ljøgodt
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Nordnorsk Kunstnersenter ved daglig leder Harold Hesten
Nord-Norske Bildende Kunstnere ved leder Vebjørg Hagene Thoe
Norske kunsthåndverkere avdeling N-Norge
ved fungerende leder Ingunn Milly Hansen
Pikene på Broen ved spesialrådgiver og kurator Inger Blix Kvammen
Samisk Senter for Samtidskunst ved direktør Jan-Erik Lundström
Se Kunst i Nord-Norge ved daglig leder Eva Skotnes Vikjord
Tromsø Kunstforening ved intendant Svein Pedersen
UiT – Institutt for kultur og litteratur ved professor dr.art. Svein Aamold
SDS – Samisk kunstnerorganisasjon ved styreleder Anne Berit Anti

SYNLIGGJØR DEN VISUELLE KUNSTSCENEN I TROMSØ
✎ Amalie Marie Selvik
Lasse Jangås

◆

Se Kunst i Nord-Norge
Prosjektgruppa sammen med
fylkesråd for kultur Marian Rapp.
fra venstre:
Silvia E. Martinez, Britt Hennie
Halvorsen, Jenny-Marie Johnsen,
Marian Rapp, kunstnerne Torunn
Ovanger og Aslaug M. Juliussen.

Tromsø Open 2012
Kunstnerne i atelierfellesskapet Kysten ønsket synliggjøring av byens
rike kunstliv, og tok initiativet til å arrangere Tromsø Open. Oppslutning
var overveldende. Helgen 16.–17. november var alle aktører i det visuelle
kunstfeltet i Tromsø samlet til et to dagers vellykket felles arrangement.
Det er første gang et Tromsø Open arrangeres. Kunstmuseet, Kurant
Visningsrom, kunstakademiets masterstudenter, kunstforeningen, Brevik
Galleri, Glasshytta Blåst, Atelierfellesskapet Loftet, og andre frittstående
kunstnere i kommunen var blant de som åpnet dørene til sine atelier,
utvidet åpningstidene, holdt utstillinger og inviterte publikum til ulike
kunstopplevelser.
– Vi arrangerer Tromsø Open for å synliggjøre samtidskunsten i det
lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende. Vi vil styrke kontaktflaten
og samspillet i det lokale kunstfeltet, og bidra til å beholde de kunstnerne
vi har her og tiltrekke oss nye. Det er også viktig å bidra til økt debatt og
refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter, forklarer
Torunn Ovanger til SE KUNST.
Ovanger er koordinator for Tromsø Open 2012. Hun legger til at
arrangementet også er et svar på intensjonene til fylkets og kommunens
egne strategier for visuell kunst. I tillegg har byens næringsliv signalisert
et ønske om lettere å komme i kontakt med lokale kunstnere for
utsmykkingsoppdrag med mer.

✎ Ingerid Jordal
Knut Åserud

◆

leder, Vadsø Kunstforening

Ønsker et løft
Torunn Ovanger forklarer at film, musikk og sport dominerer medienes
kultursider i Tromsø.
– Visuell kunst får ikke like mye spalteplass og oppmerksomhet, og
det gjøres sjelden forskjell på «glade amatører» og profesjonelle kunstnere.
Derfor ønsket vi å brette opp ermene og gi oss selv et «løft» for å synliggjøre
det profesjonelle visuelle kunstfeltet i byen, påpeker hun.
I følge Ovanger har Tromsø pr. i dag rundt tretti profesjonelle kunstnere,
førtito kunststudenter, fire atelierfellesskap og kunstnerverksteder. Så
kommer alle aktørene innenfor film, lydkunst, RadArt (fri scenekunst) med
flere som prosjektgruppen dessverre ikke hadde kapasitet til å inkludere i
denne gangen.
– Årets Tromsø Open er å betrakte som et dugnadsdrevet pilotprosjekt.
Vi fikk trykksak-støtte fra Tromsø kommune og 100 000,– fra Troms fylke.
Dessverre måtte alle påmeldte utenfor Fylkeskultursenteret denne gangen
selv ta ansvar for gjennomføring og finansiering av sine egne program,
understreker hun.
– Men vårt ønske og mål er at Tromsø Open skal vokse og bli større på
sikt. Et årlig innslag i Tromsø på lik linje med lignende arrangement i byer
som Trondheim, Oslo og Bergen, poengterer Torunn Ovanger tilslutt.

I full størrelse kan man
se ansiktene på alle som
deltok i å skape verdens
største krabbebilde den
28. september 2012.

Vadsø krabbet
i lag for kunst
Tusen mennesker i krabbeform og en fotograf med høydeskrekk
stående i en lift 12 meter over bakken – ble til verdens største
krabbebilde. Nylig var Vadsø kunstforening pådriver for å skape
verdens største krabbebilde under Kongekrabbefestivalen i Vadsø.
Ideen kom fra festivalen selv. De ønsket å lage en morsom happening for
å samle folk om kongekrabben, som utgjør en flott råvare og symbol for
byen. Kunstforeningen tente på ideen og målet ble satt – tusen mennesker
skulle stille opp og krabbe i lag!
«Ikke tenk, bare gjør», ble mottoet for dette krabbestuntet. Ideen var
enkel og genial, men gjennomføringa krevende. Vi i styret jobbet på spreng
med å invitere folk, invitere media, skaffe sponsorer og organisere det
praktiske. At fotograf, Knut Åserud, viste seg å ha høydeskrekk, speakeren
forduftet, været blåste opp, og at vi ikke egentlig visste hva vi hadde begitt
oss ut på, var utfordringer vi bare måtte ta med godt humør.

Folk kom i hopetall
Skoler, barnehager, store arbeidsplasser og flere andre institusjoner ble
invitert direkte, mens en generell oppfordring gikk til hele byen; om å
krabbe seg ned til fotoshoot en fredags formiddag.
Responsen var enorm! Grovtellinga viste tusen mennesker som
krabbet seg sammen på plassen nede ved Varangerfjorden. I en kommune
med drøyt seks tusen innbyggere er det ikke daglig kost å se så mange
vadsøværinger samlet.
Fotografen overkom høydeskrekken. Sponsede boller og bananer holdt
blodsukkeret oppe hos de frammøtte. Resultatet ble et fantastisk bilde, som
viser at vi krabber i lag – asylanter, barnehagebarn og ordfører.
Bildet ble avduket under Kongekrabbefestivalen helga etter, og er
allerede blitt et symbol for Vadsø. Kunstforening ville bidra til å lage noe
som alle kunne være med på, for å skape begeistring og samhold i byen.
At Vadsø nå har fått verdens flotteste bybilde er en kjempebonus.
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SØKNADSFRIST 15. DESEMBER

✎ Amalie Marie Selvik
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Se Kunst i Nord-Norge

Mange søkere
til nye kunstnerstipend

20 millioner
til kulturnæring

Det har kommet inn 25 søknader til Troms fylkeskommunes
to nyopprettede kunststipender. Etter at søknadsfristen gikk
ut 22. oktober, har seks personer søkt om etableringsstipend,
og 19 søkt om diversestipend.

Kulturnæringsstiftelsen er i gang. Høsten 2012 ble Kulturnærings
stiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge etablert. Daglig leder Bjørn Eirik
Olsen har fått i oppdrag å dele ut 20 millioner kroner årlig.

Fylkesråd for kultur og helse, Mariam Rapp, kan meddele at kunstner
stipendene er ett av tiltakene for å gi det visuelle kunstfeltet ett løft. De
ser et stort behov for å bedre arbeidsvilkår for profesjonelle kunstnere.
Derfor laget fylkeskommunen Handlingsplan for visuell kunst i Troms
2011–2104 som ble vedtatt i juni 2011.
I oktober kunne derfor Troms Fylkeskommune utlyse to ny
opprettede kunststipend for etablerte, og nyutdannede, billedkunstnere
og kunsthåndverkere bosatt i Troms. Etableringsstipendet er på 50 000
kr, og diversestipendet til etablerte kunstnere på 100 000 kr, som senere
kan fordeles på flere.
Behov for regionale stipend
Samtidskunsten i dag preges i stor grad av ikke-kommersielle uttrykk,
som hendelsesbasert kunst, installasjoner, lydkunst og stedsspesifikk
kunstprosjekt. Miriam Rapp forteller at Fylkeskommunen har innsett
at støtteordninger er blitt viktige for utvikling av kunstnermiljøet. Det
er mange søkere til de statlige stipendordninger, og derfor viktig å ha
regionale og lokale stipend i tillegg. Hun er derfor veldig glad for at
Nordland fylkeskommune har fulgt Troms fylkeskommunes eksempel og
vedtatt egen handlingsplan for visuell kunst.
Formålet med et diversestipend er ifølge Miriam Rapp å støtte
skapende virksomhet og produksjon av kunst av høy kvalitet i Troms.
Etableringsstipendet signaliserer et ønske om å støtte etableringen av
unge kunstnere i fylket. Fylkeskommunen ser at nyutdannede kunstnere
er en ressurs og har stor betydning for økt vitalisering av kunstscenen
i fylket.
Lav gjennomsnittsalder
Et stort antall søkere er bosatt i Tromsø. Søkernes alder er fra 26 til 68 år.
Gjennomsnittsalder for søkere om etableringsstipend er 29 år, mens for
søkere om diversestipend er rundt 45 år.
Offentliggjøringen av hvem som får stipendene skjer så snart som
mulig, etter at Stipendkomiteen har hatt møte den 29. november.
Stipendkomitéen består av representanter fra kunstnerorganisasjonene
Nordnorske billedkunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge.
De skal vurdere om de vil dele ut ett eller flere, mindre diversestipend
og hvordan de eventuelt skal fordeles.
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Målgruppen er bedrifter og aktører innen kunst og kultur med potensiale
til å skape kulturbaserte arbeidsplasser i landsdelen og på Svalbard.
I tillegg til å gi tilskudd til gode prosjekter ønsker Stiftelsen å bidra
til økt fokus mot betydningen av kulturbasert næring, samt å være
nettverksbygger mellom offentlige og private initiativ og mellom fylkene i
nord. Dette blir både moro og krevende, sier Olsen, som er imponert over
det han møter av kompetente folk med spennende ideer.
Stiftelsen er ute med første utlysning med frist 15. desember,
der målgruppen er musikk, visuell kunst og litteratur
(se www.snnstiftelsene.no). Neste utlysning, med fokus mot blant annet
film og scenekunst, kommer 1. april. Flerfaglige prosjekter kan søke til
begge datoene, sier Olsen.

✎ Amalie Marie Selvik ◆ Se Kunst i Nord-Norge
Samisk Senter for Samtidskunst

Tar permisjon
Jan-Erik Lundström reduserer sin stilling 50%
som direktør for Samisk Senter for Samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš (SDG).
– Fram til september 2013 er jeg utlånt for å vikariere som fylkesmuseleder ved Norrbottens museum i Sverige, forklarer Lundström til SE KUNST.
Han kan berolige med at dette absolutt ikke vil få konsekvenser for
kunstsenterets utstillingsaktiviteter, hverken i eller utenfor Karasjok. For
SDG kommer til å fortsette å holde et høyt tempo og høy kvalitet.
– Denne høsten har vi lansert ny hjemmeside, og I’m in Lavvu har
turnert Finnmark med Den Kulturelle Skolesekken. I november hadde
vi noen hektiske uker med utlysningen av et nytt artist-in-residence
program, og holdt tre utstillingsåpninger i løpet av to uker på tre ulike
steder – Svolvær, Tromsø og Karasjok, opplyser Lundström.
I tillegg kan han fortelle at gruppeutstillingen, REFLEX, som er en
samproduksjon med Nordnorsk Kunstnersenter, i disse dager vises i
Svolvær, før den går videre til Karasjok og Luleå i 2013. Det er dermed mye
å glede seg til fremover forsikrer Lundström.
– Ikke minst nå når vi til sist nærmer oss innflyttingen til nye større
lokaler. Det er mye å forberede før innvielsen i august 2013.

GALLERI NORDNORGE, harstad
31. JANUAR–10. MARS
✎ Lise Dahl ◆ Nordnorsk Kunstmuseum
Sverre Malling

Higher Ground,
Sverre Malling, 2009.
Detalj.

ALTA KUNSTFORENING
19. JANUAR– 02. FEBRUAR
✎ Inger Emilie Solheim
iomaka

◆

Alta Kunstforening

IOMAKA

Ingrunn Oddny Myrland
og Ann Kristin Aas
Innrammede hull, vissent løv og utslitte kluter er noe av det
IOMAKA vil at du skal se. Kunstnerduoen er opptatt av nedbrytings
prosesser i både naturobjekter og menneskeskapte ting. Objekter
de fleste vil kategorisere som avfall – blir av IOMAKA betraktet som
potensiell skjønnhet.
Ingrunn Oddny Myrland og Ann Kristin Aas utgjør kunstnerduoen
IOMAKA. Sammen jobber de med skulptur, installasjon og iscenesettelse
av funnet materiale. De to siste ukene i januar skal de stille ut en serie
med skulpturer, vegg- og rominstallasjoner i Alta Kunstforening.
Materialets nye sider
Myrland og Aas startet sitt samarbeid i 2010. Begge fordyper seg i både
to- og tredimensjonalt modelleringsteknikker innenfor materialene tre,
tekstil og metall. Som drivkraft nevner de å ha; «en sterk fascinasjon for
ulike materialers tematiske, visuelle og taktile potensial og (de) forsker på
måter å synliggjøre kvaliteter og underliggende historier».
Minner og portretter opptar dem begge, og de forteller at arbeidene
deres kan leses som ytringer om menneskelige temaer, med både positivt
og negativt fortegn. Blant det de skal stille ut er en serie med objekter
laget av huller fra brukte plagg. En annen serie består av rester fra det
som en gang var blader, hevet opp fra bakken med pianotråd.
– Vi jakter på det tvetydige, som følelsen av noe vakkert men
samtidig ubehagelig, uttaler IOMAKA.
Holder workshops i Alta
I utstillingsperioden vil kunstnerne holde workshops for både barn,
eldre og beboere på Alta Mottakssenter for asylsøkere. Prosjektet
baserer seg på mye frivillig arbeid og lite inntjening, og har mottatt
støtte av Alta kommune.
– Kunstforeningen vil gjerne gjøre flere slike prosjekter, men det
er mye arbeid, og vi er veldig heldige som har møtt på så engasjerte
kunstnere, sier leder i Alta Kunstforening, Mette Skipperud.

Higher Ground
Med vandreutstillingen Higher Ground setter Nordnorsk Kunstmuseum
fokus på tegning som medium. I høst startet den sin vandring i lands
delen med turnéåpning hos Nordkappmuseet i Honningsvåg. Her
vil utstillingen stå ut desember måned før turen går videre til Galleri
Nord-Norge i Harstad.
Fra skisse til kunstverk
De senere år har tegning som medium oppnådd en konsensus om
kvalitet i hele det kunstfaglige miljøet og vunnet oppmerksomhet som
er uten sidestykke i dets historie. Fra en status som forarbeid har tegning
kjempet seg til autonomi og frem til dagens post-mediale tilstand.
Ved å sende Higher Ground ut på vandring ønsker Nordnorsk Kunst
museum å skape ytterligere oppmerksomhet og interesse for tegning
som kunstform, med hovedvekt på tegning i tradisjonell, håndverksbasert
forstand. For til tross for en situasjon med utvidede rammer, finnes det
kunstnere som har holdt på tegningen i tradisjonell form, de fleste i et
figurativt formspråk.
Fra Kittelsen til Malling
Higher Ground viser verker av 22 kunstnere, i hovedsak fra museets egen
samling. Historiske kunstnere som Theodor Kittelsen, Rolf Nesch, Arne
Ekeland, Kaare Espolin Johnson, Iver Jåks og Bjarne Holst, danner et
bakteppe og demonstrerer hvilken tradisjon tegningen har i norsk kunst.
Imidlertid består utstillingen i hovedsak av arbeider fra samtidskunstnere
– både den mer etablerte generasjonen og yngre kunstnere. Den
modernistiske tradisjonen ivaretas av blant andre Inger Johanne
Grytting, side om side med figurative tegnere som Lars Staffan Evjen.
Mens kunstnere som Hanne O. Lydia Kristoffersen og Sverre Malling
representerer 2000-generasjonens tilnærming til mediet.
I løpet av 2013 skal Higher Ground videre til Karasjok, Kåfjord,
Kirkenes og Bodø.
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JOAKIM BORDA TIL FESTSPILLENE I NORD-NORGE
✎ Amalie Marie Selvik ◆ kunstkritiker og frilans kunstskribent
Elisabeth Jakobsen ◆ Festspillene i Nord-Norge

Høye ambisjoner
for festspillkunst
I tre år framover skal Joakim Borda ha ansvar for Festspillutstillingen. Ved
å ansette en kurator signaliserer Festspillene i Nord-Norge et ønske om å
kvalitetssikre og videreutvikle sin satsning på den visuelle kunstdelen av
Festspillene. Hva slags kunst kan vi nå forvente å se fremover?
– Til Festspillene i Harstad skal man komme for å se den fremste
kunsten som Nord-Norge og resten av verden har å tilby. Jeg vil styrke
festspillutstillingens betydning, og arbeide mot å etablere den som den
viktigeste festivalutstillingen i Norge. Det er selvfølgelig ambisiøst, men man
må sikte høyt for å oppnå noe, sier Joakim Borda.
Borda er kunsthistoriker, kritiker og kurator bosatt i Tromsø. De siste
årene har han kuratert flere store utstillinger med anerkjente norske
samtidskunstnere, og etablert sitt eget kunstgalleri i Oslo. Direktør for
Festspillene i Nord-Norge, Tone Winje, er derfor kjempefornøyd for at Borda
takket ja til å styrke Festspillenes satsningen på visuell kunst. Hun forteller
at Bordas faglige styrke og forankring i Nord-Norge, kombinert med et
sterkt internasjonalt nettverk sammenfatter nettopp den erfaringen og
kompetansen som Festspillene trenger.
– Borda sin største utfordring som kurator blir å lage utstillinger som
kommuniserer med et bredt publikum, samtidig som utstillingene skal være
spissede og betydningsfulle. Han må også ivareta og videreføre ambisjonen
om alltid å vise kunst av høy kvalitet med en tilknytning til Nord-Norge,
som er en del av Festspillenes historie, påpeker Winje.
– Det nye fremover blir å plassere Nord-Norge på det visuelle
verdenskartet. Vise hvor vi står i forhold til omverdenen. Vi ønsker rett og
slett å bli den viktigste festivalutstillingen i Norge, forteller hun.
Dyptgående kuratorisk arbeid
For å få til dette rekker det ikke bare vise interessant kunst, understreker
Joakim Borda. For skal man kunne virkeliggjøre ambisiøse utstillinger er
det avgjørende å profesjonalisere virksomheten, og bygge institusjonelle
rammer som kan legge til rette for større utstillingsprosjekt. Derfor har
Borda under høsten blant annet arbeidet med å etablere relasjoner
til samarbeidspartnere og bygge infrastruktur, forsikringsavtaler og
transportkontakter.
– Men først og fremst skal jeg styrke den kunsthistoriske vinkelen og
arbeide tematisk slik at festspillutstillingene skal formidle ideer og tilføre
noe til samfunnsdiskusjonen. En god utstilling skal vekke innsikt, i like stor
grad som å skape estetiske opplevelser, opplyser Borda.
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Joakim Borda og
festspilldirektør Tone Winje.

Publikum kan forvente å se samtidskunst på det samme høye nivået
som har preget Festspillene hittil, men i større grad også internasjonal og
historisk kunst av verdensklasse. Med det mener Joakim Borda at vi kan
se frem til kunstnere som man er vant til å se hos viktige institusjoner
som Museum of Modern Art i New York, eller Centre Pompidou i Paris –
nålevende som døde kunstnere.
– Det er en prioritet for meg å koble sammen regionens kunstliv med
verden. Hver utstilling som jeg har ansvar for på Festspillene skal løfte
fram minst ett nordnorsk kunstnerskap av ypperste klasse. Og det blir ikke
vanskelig, for det er mange kunstnere med anknytning til regionen som
arbeider på ett høyt nivå, og som vil være spennende å se i en internasjonal
sammenheng, forklarer Borda.
De siste to årene har Festspillutstillingen gradvis gått bort fra å
presentere kunst av kun én festivalkunstner. Men når Festspillene vokser
som festival mener Borda at da må også utstillingen vokse. For når man
involverer kun én enkelt kunstner, kan den individuelle visjonen iblant
komme i veien for publikum, med det resultat at publikum enten liker eller
misliker utstillingen. Det er ikke bra for en kulturfestival som bare møter sitt
publikum en kort stund hvert år, forklarer han.
– Den største fordelen med store utstillingsprosjekt av dette slaget, er
at man får mulighet til å fordype seg i en tematikk og ulike kunstnerskap på
en måte som mindre utstillinger sjelden tillater. Jeg vil at Festspillutstillingen
skal bli en destinasjon på samme vis som kunstbiennalene i resten av
verden, samtidig som den lokale befolkningen og geografien blir inkludert.
Til det kreves et dyptgående kuratorisk arbeid som tar hensyn til realiteter
så vel som ideal.
Kvinnelige pionerer
Rundt programmet for nest års festspill er både Tone Winje og Joakim
Borda hemmelighetsfulle. Men kan avsløre at en av de røde trådene
i 2013 knyttes til 100-årsfeiringen av den allmenne stemmeretten i
Norge. Et overgripende tema som Joakim Borda skal forholde seg til for
Festspillutstillingen i 2013.
– Jeg planlegger en utstilling som skal løfte fram kvinnelige pionerer
i kunsten, og skal betone dialogen mellom dem på tvers av nasjonale og
tidsmessige grenser. En utstilling som vi i samarbeid med Galleri NordNorge vil sørge for å kunne stå ut hele sommeren, forteller Borda tilslutt.

BARENTS SPEKTAKEL 2013
05.–10. FEBRUAR
✎ Torill Haaland
Kjetil Berge

◆

Nordnorsk Kunstnersenter

Kjetil Berge –
Breaking The Ice
Breaking the Ice,
Kjetil Berge.

En reise på tvers av grenser, hele veien fra London til Kirkenes via Russland,
er utgangspunktet for Kjetil Berges verk Breaking the Ice. Prosjektet blir
Nordnorsk kunstnersenters bidrag til Barents Spektakel i 2013.
Med et slags «selge sand i Sahara»-motiv, er Berges fremkomstmiddel på
veien nordover noe så absurd som en engelsk iskrembil. I tillegg til å være
metafor på en overhengende trussel, får iskremen en mer håndgripelig
funksjon i møtet med mennesker underveis.
Fra bilen vil det bli solgt iskrem mot en samtale om været. Vær
rapportene blir del av en roadmovie-dokumentasjon som via fortellingene
kan dreie seg om klimaendringer og eksistensielle spørsmål.

Kjetil Berge bor og arbeider i Lofoten og London. Han jobber med alt
fra video og installasjon til performance og sosiale prosjekter. Han har en
utforskende holdning i sin praksis, der involvering av mennesker han møter
underveis i prosessen blir en del av verket. En viktig faktor i hans måte å
jobbe på er omfavnelsen av det tilfeldige og det uventede.

BARENTS SPEKTAKEL 2013
05.–10. FEBRUAR
✎

Luba Kuzovnikova

◆

Pikene på Broen

TICKING BARENTS
«Kampen om Arktis har begynt!» roper avisoverskriftene, samtidig
advarer forskerne mot ugjenkallelige menneskeskapte klimaendringer.
Den 5. februar vil den 10. Barents Spektakel 2013 åpne under slagordet,
Ticking Barents. Denne gangen med et fokus på den internasjonale
jakten på råvarer, nye transportmuligheter i Barents, og debatt rundt
regionale spørsmål.
Opprør og protesterende menneskemasser har nylig gjort seg gjeldende
verden over. Folk enes i et unisont opprop mot sentralisering av makt, mot
sammenblanding av kapitalisme og politikk, mot kutt i offentlige budsjetter
og mot et økende skille mellom fattig og rik.
Barents Spektakel 2013 vil belyse ulike måter å oppnå alternative sosiale
strukturer, og gode lokale løsninger. Dette kan betraktes som en mental
revolusjon – lokalt forankret – med personlig ansvar for et bærekraftig
fellesskap. Den norske forfatteren, Morten Strøksnes, kalte Pikene på Broen
for Barents Liberation Army (BLA) i 2008. Har vi blitt militante? Har vi blitt et
propagandamaskineri? Neida, vi bare sprer ideer, håp og drømmer for og til
et levende Barents. Men som en del av Barents Spektakels 10 årsmarkering
vil Barents Liberation Army tre inn i offentligheten.
Border Songspiel
Åpningskonserten byr på inspirerende musikkeksperimenter fra 1920–30tallet med avantgarde ånd og håp om en bedre framtid – i en ny musikalsk

fortolkning av Peter Aidu fra Moskva, Poing og Maja Ratkje fra Oslo,
og Spolokhi fra Arkhangelsk.
I Kirkenes sentrum vil oljefontene til kunstneren Amund Sjølie Sveen
pulsere, mens hjertene til Ola fra Finnmark og Tanja fra Kola slår i takt, og
utakt, på veien mot et lykkelig liv. Det blir utendørspremiere på den politiske
filmmusikalen Border Songspiel, av kunstnergruppen Chto Delat fra St
Petersburg. Mens arkitekt Jan Gunnar Skjeldsøy demonstrerer hvordan man
kan spille på lag med arktiske naturkrefter.
Den berlinbaserte kunstnerduoen SpringerParker komponere en ny
symfoni til Finnmark hvor nordlys, vind, flo og fjære hvisker til oss gjennom
elektroniske fioliner og vakre projiserte landskapsbilder. Vi konfronteres
med det opprinnelige slagordet fra den franske revolusjonen «Frihet, likhet,
brorskap eller døden» i en krevende danseforestilling.
Barents tikker
Det blir debatt med Transborder Cafe, og seminaret Visionary Arctic
innbyr til løsningsorientert debatt for framtiden av det arktiske samfunnet.
Under den islagte arktiske overflaten syder og koker det av entusiasme og
framtidsoptimisme som aldri før! HKH Kronprins Haakon vil åpne Ticking
Barents, og Pikene på Broen er beæret over å motta denne anerkjennelsen.
Det er 10. gangen Pikene på Broen kuraterer og produserer i Kirkenes, noe
som feires med å forlenge festivalen med én dag ekstra.
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KUNSTKRITIKK
ELIN ØYEN VISTER — «SOUNDSCAPE RØST FOR INSOMNIA»
TROMSØ KUNSTFORENING
✎ Hanne Hammer Stien ◆ kunsthistoriker, frilans kritiker og kurator
Elin Øyen Vister og Tromsø Kunstforening

Vilje til å lytte
Tromsø Kunstforenings årlige samarbeid med elektronikafestivalen
Insomnia har de seneste årene resultert i en rekke interessante
utstillingsprosjekter. I prosjektet Soundscape Røst viderefører årets
festivalkunstner, Elin Øyen Vister, det fokus på lydbasert kunst og
lyttekultur som samvirket har avstedkommet. Samtidig adresserer
hennes arbeid aktuell tematikk knyttet til Nord-Norge og tap av
biologisk mangfold.
Elin Øyen Vister har bakgrunn som lydkunstner, komponist, og artist under
navnet DJ Sunshine. I over tre år har hun gjort opptak av sjøfugl og andre
naturelementer på Røst i Lofoten. Det er disse opptakene Soundscape
Røst baserer seg på. Mens Visters DJ-virksomhet legger til rette for et
høyere tempo, kjennetegnes Soundscape Røst nettopp av at prosjektet
fremhever styrken i det langsomme, både når det gjelder arbeidsprosess og
lyttesituasjon.
Umiddelbart fremstår Soundscape Røst som et svært helhetlig
utstillingsprosjekt. I andre etasje på Tromsø Kunstforening er
gallerirommene som huser prosjektets to lydinstallasjoner dekket med
sort tykt molton. Sammen med teppeleggingen er dunkel belysning og
minimalt med andre elementer med på å skape en dempet bakgrunn for
prosjektet. Fordi mørkleggingen av rommene minsker muligheten for å
se, blir publikums hørselssans og berøringssans nødvendigvis skjerpet.
Slik opponerer Vister mot en okularsentrisk kultur der synssansen har fått
forrang og der nye bilder stadig flimrer fremfor øynene våre.
Bølgende og suggererende
I rommet der lydinstallasjonen med tittelen, Røster, er plassert har publikum
kun en stripe med lys å forholde seg til i et ellers kullsort mørke. Lydmiljøet,
som er satt sammen av lydopptak gjort av fugleskrik, vind og hav, fyller
forsiktig rommet, men blir sterkere i den delen av lokalet hvor lysstripen
geleider publikum: I en lounge bestående av sakkosekker er det mulig
å sette seg ned for å lytte til den eufoni av lyder som inngår i Røster. På
samme tid som noen av lydene innimellom kjennes særlig påtrengende
skaper lydmiljøet i sin helhet et bølgende og suggererende lydbilde – en
slags «easy listening».
Den andre lydinstallasjonen, Soundscape Røst – The Listening Lounge,
består av to deler. Den ene delen fungerer som en foajé med veggoppslag
og høretelefoner hvor publikum kan lese om og lytte til opptak gjort i
forbindelse med Soundscape Røst. Dette mens publikum venter på tur for
å komme inn i det innerste rommet som utgjør installasjonens andre
del, der Visters plateutgivelse Soundscape Røst – Spaces and Species Vol
1 (utgitt på Leynar Recordings) danner sentrum for lyttesituasjonen. I
motsetning til Røster, som publikum erfarer kollektivt, skaper Soundscape
Røst – The Listening Lounge en situasjon hvor individet er henvist til seg
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selv og lyttingen alene. For å få tilgang til den avgrensede delen av
installasjonen må publikum booke billett på forhånd. Til gjengjeld er
installasjonen da forbeholdt den enkelte en hel time. Selv fikk jeg en kopp
rykende te i hånden før jeg ble geleidet inn i de indre gemakker av en av
kunstforeningens ansatte iført hvite hansker.
Midt i rommet var en stor lenestol plassert og foran den en platespiller
på sokkel opplyst av en enkel spotlight. Jeg ble bedt om å sette meg
godt til rette i stolen, som vendte ryggen mot døren, før jeg fikk et par
hodetelefoner plassert på hodet. Når jeg ga klarsignal ble stiften plassert
på platen og den som hadde fulgt meg inn i rommet gikk stille ut derfra.
Jeg var igjen alene mens fugleskrik fra sjøfugl som krykkje og lundefugl,
lomvi og alke fylte øregangene. Fugleskrikene, som først fremstod som et
fortettet, massivt lydmassiv, trådte etter hvert frem som et romlig lydmiljø
med en rekke nyanser – en rekke stemmer. Arbeidet utfordret særlig
tålmodigheten min, og fungerte på denne måten som en påminnelse om
at det er spesielt verdifullt å bruke tid til å lytte – i en ellers digitalt styrt og
fragmentarisk virkelighet.
Naturromantiske undertoner
Med Soundscape Røst plasserer Elin Øyen Vister seg inn i en lang
tradisjon innenfor billedkunsten der naturen i Nord-Norge har vært
omdreiningspunkt. Særlig fra 1600-tallet vekket den nordnorske lands
delen stor interesse hos tilreisende kunstnere. Ideer om det nordlige, om
Europas fjerne utpost, om vill og uberørt natur, og om samene som et siste
naturfolk i den vestlige verden, bidro tidlig til å gjøre landsdelen interessant
som motiv.
Det var likevel først i siste halvdel av 1800-tallet at Lofoten ble sentrum
for tilreisende kunstnere, så vel som lokale. Spesielt kunstnere som var
tilknyttet nyromantikken og det nasjonale prosjektet benyttet Lofoten
som motiv for sin kunst. Naturopplevelsen, forholdet mellom menneske
og naturen, og fiskerinæringen ble tematisert av ulike kunstnere utover
på 1800- og 1900-tallet. I tillegg til å være opptatt av den sublime
naturopplevelsen var kunstnere som arbeidet innenfor et nyromantisk
formspråk opptatt det naturmytologiske feltet, og visuelle fremstillinger
som viser naturen som besjelet og personifisert finner vi blant andre hos
Theodor Kittelsen, Thoralf Holmboe og Kaare Espolin Johnson.
Visters frie bruk av Theodor Kittelsens karakteristiske tegninger både
på platecoveret, i utstillingens veggoppslag og i grafisk materiell under
streker Soundscape Røsts forbindelse til denne tradisjonen. Selv om utstil
lingen er minimalistisk i uttrykket er de naturromantiske undertonene
sterkt til stede i den mimetiske tilnærmingen, og i den besjeling av fuglene
som skjer i de enkelte lydsporene, spesielt på plateutgivelsen. Samtidig
knytter prosjektet an til en strømning i samtidskunsten der tap av biologisk
mangfold tematiseres.

Soundscape Røst, Elin Øyen Vister, 2012. Illustrasjon.

Platecover til Soundscape Røst – Spaces and Species Vol 1, Elin Øyen Vister, 2012.

Publikum sitter og lytter i Soundscape Røst – The Listening Lounge.
Foto: Tromsø Kunstforening

Forsvinnende lydmiljø
Alle sjøfuglene som danner utgangspunkt for Visters opptak, opptak
som senere er bearbeidet i Soundscape Røst, er på Artsdatabankens rødliste
over truede arter. Inspirert av forskningsfeltet akustisk økologi, som vokste
ut av den økologiske bevegelsen på 1970-tallet, har Vister stilistisk kartlagt
de lydmiljøene som de forsvinnende sjøfuglene er med på å skape. Gjennom
å få publikum til å lytte til representasjoner for disse lydmiljøene søker
Vister å oppmerksomme sjøfuglenes situasjon gjennom
å gi dem en «stemme».
Vister forholder seg på denne måten til en rekke kunstnerskap som
bidrar til diskusjonen omkring tap av biologisk mangfold. Felles for disse
kunstnerne er at de ofte begrenser seg til å arbeide deskriptivt med de
rødlistede artene, enten det gjelder dyr eller planter. På denne måten mimer
kunsten naturvitenskapens metodologi og bidrar inn i en naturvitenskapelig
diskurs med sterk politisk vilje. Andre kunstnere er kritisk til utarbeidelsen
av rødlisten og er opptatt av å undersøke hvilke arter som kommer på

Artsdatabankens svartliste over uønskede arter. Ofte benyttes arbeidene på
denne måten, som hos for eksempel Jenny Yurshansky og Barbro M. Tiller,
som en inngang til å diskutere kulturelt mangfold og etableringen av ulike
kategorier i menneskesamfunn.
I forhold til Visters ønske om å rette fokus på Norges sårbare
sjøfuglbestand, hvis mangfold og livsgrunnlag synes truet på grunn
av klimaendringer og menneskelig inngripen i naturen, fremstår
utstillingsprosjektet Soundscape Røst noe blåøyd. I verste fall strander
prosjektets kritikk i «easy listening» eller i en museal begrunnet og mimetisk
innkapsling av de enkelte lydmiljøene. Som bidrag til en refleksjon over
lyttekulturen i samfunnet er Soundscape Røst bedre egnet. Ved å lukke
publikum inne i en tidskapsel legger spesielt Soundscape Røst – The Listening
Lounge til rette for at den enkeltes møte med seg selv. Forhåpentligvis stiller
publikum spørsmålet: Når satt jeg sist stille og hørte gjennom en hel plate?
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KUNSTKRITIKK
TECH-STILES: HILDE HAUAN JOHNSEN, INGRID AARSET, JON PETTERSEN
NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 13. OKTOBER 2012–20. JANUAR 2013
✎ Hilde Sørstrøm ◆ kunsthistoriker og frilansskribent
Maria Dorothea Schrattenholz ◆ Nordnorsk Kunstmuseum

Intelligente tekstiler
Bruk av tekstiler som bekledning eller dekor er en naturlig del av
hverdagen vår. Men tekstilfibrene har også kvaliteter som kan komme
til å overraske mange i framtida. TECH-STILES er en utstilling som
gjennom forskjellige uttrykksmåter og nysgjerrighet undersøker
hvordan teknologi og tekstil kan kombineres, og kanskje til og med
bidra til noe positivt i samfunnsutviklingen.
Tekstilkunstner Hilde Hauan Johnsen (født 1953), tekstildesigneren Jon
Pedersen (født 1948) og tekstilkunstneren Ingrid Aarset (født 1958) er alle
tilknyttet prosjektet «Future Textiles» ved Kunst- og designerhøgskolen i
Bergen, hvor målet er å utforske kunstneriske muligheter for tekstil ved å
benytte ny teknologi og nye materialer.
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Utfordrende tekstiler
Mitt møte med de to fiberoptiske lydinstallasjonene til Hilde Hauan
Johnsen brøt brutalt med den oppfatningen jeg hadde av tekstiler og deres
bruksområder da jeg først ankom museet. De to verkene 01001-110 Effluxus
og Horizon ligner ved første øyekast ikke tekstiler i det hele tatt, der de med
hyppig vekslende lysstyrke og fargenyanser lyser opp det ellers mørklagte
rommet. Assosiasjoner til science-fiction filmer, nordlys (jeg er tross alt
nordlending) og urbant natteliv meldte seg umiddelbart. Men det er altså
tekstiler det her er snakk om.
Lyset som stråler fra 01001-110 Effluxus dannes av hundrevis av lysende
tråder hengende i en bue fra taket. Mens, Horizon, består av lysende tråder
vevd sammen til et langt bånd som strekker seg over to vegger. Et lydspor

side 12:
Oversiktsbilde fra utstillingen med verk av Ingrid Aarset.
til venstre:
01001-110 Effluxus og Horizon, Hilde Hauan Johnsen.
til høyre:
Fingerprint, Jon Pettersen, 2012. Detalj.

spiller av en mix av usammenhengende og utydelig snakking samt noe
som minner om summetoner og opptattsignaler. Til tross for at Hauans
Johnsens verk slett ikke befinner seg i fremtiden, men i stedet befinner seg
i samme rom som meg, her og nå, forsterker kombinasjonen av lydsporet
og lysene en følelse av fremtid.
Min snevre kunnskap om tekstilenes egenskaper ble sterkt utfordret
i møtet med disse verkene. Samtidig ble jeg også inspirert til å reflektere
over hva vi kan vente fra tekstilene i framtiden. Hauan Johnsens verk
demonstrerer uante muligheter og krefter iboende i tekstilene og det kreves
at man tenker nytt i forhold til materialets tradisjonelle bruksområder.
Kropp og teknologi i tekstil
Jon Pettersens mønstrede sjal i silke og ull hører til en serie kalt, Kast:
Tekstiler i bevegelse, og fremstiller tekstil som bekledning. Dermed også
et mer gjenkjennelig bruksområde enn hva Hauan Johnsens lysshow tok
for seg. Mønstrene og tekstilene har likevel klare referanser til samtidens
teknologiske utvikling. Mønsteret i verket Fingerprint (2012), består for
eksempel av fingeravtrykk og QR-koder. «QR» står for «quick response» og
QR-kodene fungerer som strekkoder som lar deg får tilgang til bestemte
nettsider ved at du skanner kodene med en mobil med internett-tilgang.
Når QR-kodene, som blir mer og mer vanlig i dag, blir satt side om side med
fingeravtrykk inspirerer dette til refleksjon rundt hvordan menneskekroppen
og dagens teknologiske samfunn utvikler seg sammen.
Alle sjalene fremstår med skinnende og nærmest metallaktige farger.
Mønsterdesign og tekstur er likevel forskjellig og frembrakt av ulike stoffer
og vevteknikker. Resultatet er sjal som ser ut til å være for kompliserte og
detaljerte for å vært utført ved håndarbeid. Dette antyder bruk av avansert
teknologi i produksjonen og understreker igjen tilhørigheten til vårt
teknologiske samfunn.
Pettersens valg av mønster som reptilskinn i verkene Reptil III (2012)
og Reptil IV (2012) og det klassiske pepitamønsteret i Pepita Snake (2012)
understreker videre verkenes plass i moteverden og da også i samtiden.
Men særlig reptilskinnmønstrene blir viktige for meg fordi disse også kan
forstås i lys av tittelen på serien Kast:Tekstiler i bevegelse. Et sjal kan svøpes
rundt kroppen, tettsittende som et slangeskinn. Og i elegant reptil-stil kan
man også ta av sjalet slik en slange kaster sitt skinn.
Det å kjenne tekstil mot huden er en naturlig del av hverdagen og
det er denne følelsen som frembringes i møtet med sjalene. Pettersen
fokuserer både på sjalets bruksområde som bekledning og den teknologiske
produksjonen. Sjalene kan dermed forstås som sted hvor vårt kroppslige
forhold til de kjente tingene rundt oss, kjennskapen til det å ta og føle på
ting, blir ett med teknologien som ofte oppfattes som umenneskelig og
kanskje til og med truende. I Pettersens verk er det imidlertid ingen ting
som virker truende. Her makter i stedet sjalene å belyse forholdet mellom
kropp og teknologi som noe positivt og spennende.

Luksuriøs veggdekor
Ingrid Aarsets verk består av store veggmonterte duklignende tekstilstykker i seilduk eller dacron. Verkene er ensfargede, i grått, rødt eller
hvitt med ornamentale mønster skjært ut med laserkutter. Bruk av laser
kutter gjør at de utskårede mønstrene fremstår som planlagte, nøyaktige
og komplekse. Dette blir særlig tydelig når flere duker plasseres over
hverandre. Det repeterende mønsteret på dukene er kuttet helt likt slik
at man lett kan se gjennom utskjæringene selv om fire duker er plassert
over hverandre. Kantene på utskjæringene minner om svimerker man
gjerne finner på kantene til brente papirstykker. Bruk av teknologi i
produksjonen blir tydelig i form av repeterende mønster og spor fra
kuttemaskinen. Mye av dette så vi også i Pettersens verk. Aarsets arbeid
skiller seg likevel fra Pettersens bekledninger ved at hun produserer verk
som er knyttet til dekor som bruksområde.
Skalamessig opptar verkene til Aarset størst plass blant de representerte
kunstnerne i utstillingen. Enkelte verk er nesten 4 meter lange og når to
store rom dekoreres med disse ganske likt utformede verkene gjør dette
også noe med opplevelsen. Man kan lett undre seg over hvorfor så mye
plass gis til så like verk. Hva kan mengden av disse verkene fortelle oss som
ikke ett eller to verk kan? Så mange verk med repeterende mønster blir
gjerne overdrevent storslått. Men det er nettopp dette overdrevne storslåtte
og luksuriøse som gjør Aarsets verk interessante i en kunsthistorisk
sammenheng. I malerkunsten, særlig i renessansen, finner man flere
eksempler på hvordan klær og tekstilinteriør i blant annet portretter brukes
for å symbolisere status. Aarsets verk tar dermed plass i denne utstillingen
som verk som peker bakover i tid samtidig som samspillet mellom teknologi
og tekstil i produksjonen utforskes.
Mot lysere tider
TECH-STILES presenterer tre forskjellige bruksområder for tekstil og tre
forskjellige tidsperspektiv hvor alle kunstnerne kan sies å utforske kvaliteter
spesifikke for tekstil. Ingrid Aarsets verk ser bakover i kunsthistorien og
undersøker tekstilenes rolle som dekor. Jon Pettersens verk står støtt
i nåtiden med sine samtidige mønster og Hauan Johnsens verk stiller
spørsmål om hva framtiden bringer i sine lysende tekstiler. Men det er
likevel som refleksjoner angående forholdet mellom tekstil og teknologi,
noe ordspillet i tittelen også hinter til, at verkene og utstillinga har sin
største kraft. Og selv om både fortid, nåtid og framtid er representert –
ligger hovedfokuset på fremtiden og nytenkning. Utstillingen fungerer som
en påminnelse om hvordan vi stadig kan videreutvikle de ressursene vi har.
At man ikke må slutte å se etter det nye i det gamle. For som kunstnerne
beviser i denne utstillinga finnes det uante muligheter i tradisjonelle
ressurser som tekstil.
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intervju
✎ Berit Oksfjellelv ◆ Frilans journalist
Camilla Figenschou, Hanne Grieg Hermansen og Ina Otzko

Reflex
I november opna ei ny utstilling ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær,
med tittelen Reflex. Ti inviterte kunstnarar frå Nord-Noreg og Norden er
representert. Temaet er refleks og spegling, og arbeida spenner vidt, frå
maleri og fotografi via video til store skulpturar.
Torill Østby Haaland er utstillingsleiar ved Nordnorsk kunstnersenter og
initiativtakar til utstillinga. Ho fortel at utstillinga vil halde til i Svolvær
ut året før ho blir sendt vidare til Karasjok, for deretter å bli vist i Luleå
Konsthall på vårparten. Det er planer om å vise fram delar av utstillinga
andre stader òg.
– Korleis oppstod ideen til utstillinga?
– Eg kjende til ein del kunstnarar som arbeider med spegelproblematikken.
Dessutan ville eg gjere eit samarbeidsprosjekt med ein annan institusjon.
Direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst, Jan Erik Lundstrøm, har sjølv
arbeidd mykje med spegling og har skrive ei rekkje artiklar om emnet. Sidan
begge sentera er kunstnarstyrte visningsstader var det naturleg å arbeide
i lag om utstillinga. Vi inviterte fem kunstnarar kvar, og har fått eit breitt
utval kunstverk av kunstnarar som har utmerkt seg innanfor temaet, og
som held kunstnarisk høgt nivå.
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– Kan du seie litt om kunstnarane og verka som er representert?
– Spegling er eit tema og motiv som mange jobbar med. Vi er stolte over
å vise ei brei samansetjing av nyetablerte, spennande kunstnarar og meir
kjende og etablerte utøvarar, og eit tilsvarande breitt utval av uttrykk og
materiale. I denne utstillinga er det mykje fotografi, eit naturleg medium
når temaet er lys og refleksjon. Sonja Siltala og Ina Otzko stiller med
fotografi, medan Hanne Grieg Hermansen overfører fotografiske effektar til
teiknemediet. Biletkunstnaren Camilla Figenschou er her representert med
ein kortfilm, og Dan Lestander let mennesket gå i overraskande dialog med
naturen i videoane sine. Vi har med måleri av Bjørn Tore Stavang som lenge
har hatt fokus på spegling, og vi har med nokre 3D-verk i form av store
skulpturar, mellom anna ein betongkoloss med neonlys av Ina Otzko.
– Det er ikkje berre illusjonistisk kunst, med direkte spegling, altså?
– Nei, i fleire av skulpturane er det sjølve materialet som representerer
speglinga og gjev refleks. I andre verk er det ikkje den visuelle speglinga som
er poenget, men spegling i meir overført tyding. Identitet er eit sentralt tema
i utstillinga anten det dreier seg om korleis vi formar vår eigen identitet i
sosiale medium som i installasjonen til Grethe Irene Einarsen, om samisk
kulturell identitet som i glasobjekta og trykka til Tomas Colbengtson, eller
om ein meir flyktig og fleksibel identitet som hos Trygve Luktvasslimo. Han
viser mellom anna fotografi frå sin eigen oppvekst som er fotografert på
nytt, slik at det har oppstått ein refleks i bilete som delvis skjular motivet.

motsatt side, og under:
Stills fra Camilla Figenschous kortfilm Å opne - å se, 2012.

Orbs, Hanne Grieg Hermansen, 2010.
Blyant på papir, 30 cm x 30 cm.

Interiors, Ina Otzko, 2012. Fotografi, 18 x 24 cm.

Utstillinga Reflex representerer eit unikt samarbeid mellom Nordnorsk
Kunstnersenter og Samisk Senter for Samtidskunst, med stønad frå
Norsk kulturråd og Alstahaug kommune.

«Det sies at et speil ikke kan lyve. Samtidig er det noe
magisk med hvordan det viser en eksakt, men samtidig
helt motsatt gjengivelse av virkeligheten.»

De ti inviterte kunstnarane er; Tomas Colbengtson (Stockholm),
Grethe Irene Einarsen (Narvik), Camilla Figenschou (Henningsvær),
Hanne Grieg Hermansen (Oslo), Dan Lestander (Luleå), Trygve Luktvasslimo
(Mosjøen), Camille Norment (Oslo), Ina Otzko (Sandnessjøen), Sonja Siltala
(Vadsø) og Bjørn Tore Stavang (Kabelvåg).
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REGIONALT SEMINAR BODØ 2012
✎ Eva Skotnes Vikjord og Pia Lidvall ◆ Se Kunst i Nord-Norge
Sten Nilsen ◆ Norske Kunstforeninger

Hvordan øker vi
profesjonaliseringen
i nord? – Arenautvikling
Visuell kunst er et viktig satsningsområde i den nordnorske
kulturavtalen og i den ferske Stortingsmeldingen om visuell kunst.
I november inviterte Norske Kunstforeninger og Se Kunst i NordNorge til regionalt seminar i Bodø. Temaet var arenautvikling for
visuell kunst i Nord-Norge.
Hvordan bygger man en profesjonell organisasjon? Hvilke forventninger
er det til en profesjonell visningsarena? Hvordan ivaretar man profilen
gjennom utstillingsprogram og visningsarenaen?
Randi Lervik, leder for Kunst- og kulturformidling hos Nordland
fylkeskommune, innledet hele seminaret ved å peke på de utfordringene
som ligger i det å formidle visuell kunst i Nord-Norge med sin krevende
geografi. Hun poengterte vekten av et godt samarbeid mellom alle
aktørene for å oppnå økt produksjon av visuell kunst og formidling til flere.
I tillegg til behovet av flere gode visningsarenaer. Nordland fylkeskommune
har nå etablert en ny tilskuddsordning for kunstfeltet i Nordland.
Små kunstforeninger er viktige
Stortingsmeldingen omtaler kunstforeningene som viktige visningsarenaer. Men skal man kunne møte satsningen fra stat og fylkeskommune,
trenger disse utstillingsstedene gode verktøy for å bli mer profesjonelle.
Nettopp derfor er arenautvikling et hovedfokus for Se Kunst i Nord-Norge.
Skal det finnes kunstnere og kunstproduksjon må det finnes mange
nok visningsarenaer for å vise kunst – og der er små kunstforeninger
svært viktige!
Produsentrollen må styrkes
Et annet nyttig perspektiv innenfor seminartemaet kom fra Birgit Bærøe,
seksjonsleder for Visuell kunst, Norsk kulturråd. Når det gjelder økonomiske
tilskudd så har visuell kunst sakket etter musikkfeltet. Hennes poeng er at
man må styrke arrangørsiden.
Innenfor kunstfeltet har det oppstått et mangfold av nye kunst
uttrykk. Flere produsenter og kuratorer er kommet på banen, og nye
visningsarenaer har vokst frem. Kunsthaller etableres nå i flere byer.
En hovedutfordring må derfor være å profesjonalisere kunstfeltet
gjennom å styrke produsentrollen, som igjen kan bidra til å synliggjøre
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visuell kunst i en samfunnskontekst. Når Kulturrådet vurderer søknader,
vektlegges kunstnerisk kvalitet, grad av nyskaping, gjennomføringsevne,
overføringsverdi og relevans for de prioriteringer som ligger i Kulturrådet.
Er kunsthall veien til lykke?
Hvilke erfaringene har man gjort seg andre steder? Rikke Komissar, daglig
leder av Akershus Kunstsenter og Harald Solberg direktør for Bomulds
fabriken Kunsthall i Arendal var invitert til å dele sine erfaringer og gode råd.
For å lykkes kreves interesse, kjennskap og kunnskap om visuelle
kunstformer på høyt nivå, noe som må manifesteres gjennom
utstillingsprofil og markedføring. Det er viktig å vite hvem du er og hva du
vill. Utstillingsrommene er den største kapitalen. Fornøyde kunstnere er
den beste reklamen! Ikke vær redd for å vise kunst som utfordrer og skaper
undring. Nullstill salgsbudsjettet! Gi gass og ta sjanser, oppfordret Solberg.
Videreutvikle programmet som prioritere ulike publikumsgrupper.
Hvordan bygge en profesjonell arena?
For Akershus Kunstsenter har det vært viktig å bygge en institusjon
gjennom å synliggjøre sin posisjon og profil i kunstfeltet – lokalt, regionalt
og nasjonalt. Det var avgjørende å lage seg en plan, strategi og ha visjoner.
Kunstsenterets visjon startet med å være modige i sine valg, etterstrebe
kvalitet i alle ledd, og være et pulserende, sjenerøst kunstsenter – et sted
ettertraktet for kunstnere å stille ut. Lokal entusiasme skaper høyere
aktivitetsnivå og besøkstall. Involver lokalavisen og styrk økonomien ved å
innlemme lokalpolitikerne i visjonen og inviter dem årlig til omvisning og
informasjon, likeså lokalt næringsliv. Vise at senteret tilfører byen noe viktig!
I sin nasjonale strategi har Kunstsenteret jobbet med fokus på høy
kunstnerisk kvalitet; kuratering og fokus på presentasjon og formidling.
Store kunstprosjekter har generert prosjektmidler og en styrket økonomi.
Etter fire år er resultatet mer goodwill i lokalmiljøet, 2000 flere
besøkere per år, flere oppdrag og økt bevilging fra fylket. Politikerne og
administrasjonen i kommunen er stolt av senteret!
For de påmeldte representantene fra landsdelens kunstforeninger og
andre visningsarenaer bød dermed seminaret på faglig debatt, inspirerende
foredrag og en avsluttende workshop.

FAGSEMINAR I SVOLVÆR
26.–28. APRIL 2013
✎ Eva Skotnes Vikjord

◆

ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMMER
✎ Jasmina Bosnjak

Se Kunst i Nord-Norge

◆

Kulturetaten, Troms fylkeskommune

Konseptuell kunst

Ønsker økt kunstutveksling i Norden

Konseptkunsten er en dominerende strømning i dagens samtids
kunst, og som kunstneriske strategi kanskje den mest utfordrende
kunstformen – for både publikum og visningsarrangører.

Den 21. november inviterte Kulturetaten ved Troms fylkeskommune til fagseminaret «Samarbeid og kompetanseutvikling
gjennom kunst- og utvekslingsprogrammer».

Se Kunst i Nord-Norge inviterer til fagseminar om konseptuell
kunst i 2013 som skal belyse viktige trekk ved konseptkunsten. Alle
i kunstformidlingsmiljøet er velkommen til å delta; både utstillings
arrangører, formidlere, kunstnere og utstillingsprodusenter.
Den konseptuelle kunsten har sin opprinnelse i dadaismen og Marcel
Duchamp, men utviklet seg som kunstretning i Europa og USA først i siste
halvdel av 1960-tallet. I kunstretningen vektlegges ideen bak kunstverket,
mens den håndverksmessige eller materielle utformingen er mindre
viktig. Konseptualismen har vært en betydningsfull referanse for mange
kunstnere de seneste tiårene, og i en viss forstand kan man si det meste
av samtidskunst i dag har et konseptuelt utgangspunkt.
Det blir faglig kunnskap og debatt omkring temaet konseptuell kunst
med aktuelle foredragsholdere som Øystein Ustvedt, Helga-Marie
Nordbye, Olga Schmedling og Mats Stjernestedt. Seminaret ledes av
Svein Ingvoll Pedersen, Intendant ved Tromsø Kunstforening.

Hvordan kan kunstutvekslingsprosjekter på tvers av landegrenser
bidra til utviklingen av nye samarbeidsformer mellom kunstmiljøer i
Barentsregionen, Norden og Nordvest-Russland? Dette var temaet for
seminaret som samlet deltagere fra flere organisasjonene i Nord-Norge
og Barentsregionen som driver, eller ønsker å etablere gjesteatelierog utvekslingsprogrammer.

VELKOMMEN TIL

Juleutstilling
MED ELDAR LARSEN

ØVRIGE UTSTILLERE:
ÅKE BERG
VEBJØRN SAND
NICO WIDERBERG
KARI RINDAHL ENDRESEN
ELLING REITAN
HÅKON GULLVÅG

EVA LANGAAS
JAN AUNVIK
EVA HARR
JAN HARR
KARL ERIK HARR

INNRAMMING TIL JUL
•
•
•
•

Julegaver
• JubileumsBryllup
bilder
Barndåp
• Dine blinkKlassebilder
skudd

Avisa Nordland

Redusert seminaravgift ved påmelding før 1. februar 2013.
Påmelding og nærmere informasjon på www.sekunst.no

Prosjektbaserte gjestekunstprosjekter
Målet var å inspirere til økt samarbeid, og å styrke kompetansen på
prosjektutvikling av konseptuelle og prosjektbaserte Artist-in-Residence
programmer som bygger på samarbeid mellom ulike parter. Inviterte
bidragsytere med lang erfaring og høy kompetanse innen kunstfeltet
og ulike utvekslingsprogrammer, fortalte om sine prosjekter. Blant
annet; Pikene på broen (ved Luba Kuzovnikova) en viktig aktør i
formidlingen av kunst mellom Norden og Nordvest-Russland. Alexander
Menuhkov, kunstner fra Severodvinsk i Arkhangelsk fylke og Arkhangelsk
kunstnerforbund. Marita Muukkonen, frilans kurator tilknyttet HIAP,
Helsinki International Artist Programme i Finland, med bred erfaring fra
nordiske kunstinstitusjoner.
Line Nord, som er gjesteatelieransvarlig ved USF Verftet i
Bergen, og har utarbeidet en internettportal med oversikt over
gjestekunstnerordninger på Vestlandet. I tillegg driver USF-prosjektene
AiR Bergen, AiR Bergen–Berlin, AiR Bergen–Brooklyn.no og AiR
Bergen–Cape Town. Audhild Dahlstrøm er prosjektleder for «High
North 2012–2015 Artist-in-Residence Program», et treårig utvekslings
program for norske og britiske kunstnere. Jan Erik Lundström, direktør
ved Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok, presenterte Iver Jåks
Residency Program.
Videodokumentasjon fra hele fagseminaret ligger tilgjengelig ute
på nettsiden Vimeo;
https://vimeo.com/highnorthairnetwork

GLASSKUNST

FRA GLAS OG GLIMT

Seminaret ble avviklet i tilknytning til High North AiR nettverk,
med støtte fra Nordisk kulturfond, BarentsKult, Den kongelige norske
ambassaden i Helsinki, og Troms fylkeskommune.

JULEGAVETIPS

STORGATA 46 - TLF. 75 64 57 77
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PERSPEKTIVET MUSEUM, TROMSØ
13. oktober 2012–27. januar 2013
✎ Aslaug Eidsvik
Zed Nelson

◆

Perspektivet Museum

Zed Nelson
– Love Me
I Love Me demonstrerer fotograf Zed Nelson en ny form for globalisering,
hvor et snevert, vestlig skjønnhetsideal eksporteres til en hel verden
som en primitiv, universell merkevare. Fotografen røper konturene av
en kulturell hjernevask som er grenseløs og spekulativ. Enorme sosiale,
psykologiske og økonomiske sanksjoner er knyttet til hvordan vi ser ut.
Det er første gang stjernefotograf Zed Nelsons viser utstilling Love Me i
Norge. Nelson ble født i Uganda i 1962, og er i dag bosatt London. Han
er kjent for sine dokumentariske fotoprosjekter fra noen av de mest
konfliktfylte områdene i verden. Over en periode på fem år har Zed Nelson
besøkt 18 land fordelt på fem kontinenter. Der fotograferte han kosmetiske
kirurger, skjønnhetsprinsesser og kroppsbyggere sammen med alminnelige
tenåringer, husmødre og forretningsmenn.
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Elham (19) and her mother (55) after a rhinoplasty
‘nose job’ operation in Tehran, Iran, Zed Nelson.
Courtesy of Impressions Gallery

I en serie av fascinerende fotografier, peker Love me på den påtrengende
globale skjønnhetsindustrien som skor seg på vår kollektive usikkerhet,
forfengelighet og frykt for aldring.
Utstillingen får oss til å stille spørsmål omkring vår egen plass i en
kultur som tvinger oss til å dømme andre, og selv blir dømt, på bakgrunn
av vårt utseende.
Nelson har høstet stor internasjonal anerkjennelse og mottatt en rekke
priser for sitt fotografiske virke. Hans arbeider har vært utstilt i National
Portrait Gallery, Tate Britain samt som del av den permanente samlingen
i Victoria & Albert Museum. Nelson har også hatt separatutstillinger i
London, Stockholm, København, Sydney, New York, og nå altså Tromsø på
Perspektivet Museum.

FAUSKE KUNSTFORENING
15.–25. JANUAR 2013
✎ Maria Olivia Dahlberg ◆ Norske Kunstforeninger
Norske Kunstforeninger og Serhed Waledkhani

midten og til venstre:
Land til land, by til by, hjem til hjem, Serhed Waledkhani.
til høyre: Flukt, Serhed Waledkhani.

Serhed Waledkhani – Flukt
Gjennom sterke og personlige videoverk forteller Serhed Waledkhani
historien om sin egen familie, og om lengselen etter hjemlandet han
aldri har sett med egne øyne.
Fauske Kunstforening viser på nyåret utstillingen Flukt bestående av tre
videoverk, maleri, skissebøker og en skulptur, laget av Serhed Waledkhani.
Flukt er motivert av hans egen lengsel etter å reise til Kurdistan, land
området foreldrene hans kommer fra, men som han selv aldri har sett,
fordi han er født i en flyktningleir.
I videoverket Flukt går Waledkhani fram og tilbake framfor et blankt
ark. Han begynner å tegne på arket, men så går han likegodt inn i sin egen
tegning. Gjennom tegningene følger vi historien til Waledkhanis familie. Vi
ser hvordan de flykter fra forfølging i Iran, til Nord-Irak, der de bor i telt, før
de blir tatt til fange og sendt til flyktingleiren Al-Tash i Sør-Irak. Hver enkelt
scene er laget med utgangspunkt i samme tegning. Kulltegningene viskes

ut, og tegnet over igjen og glir over i nye motiver. Hver enkel scene setter
spor etter seg, og som andre erfaringer forsvinn de aldri helt.
Et annet kunstverk, Land til land, by til by, hjem til hjem, er både tematisk og
stilistisk en fortsettelse av Flukt. Tegnet på en papirrull på ti meter, i korrekt
kronologi. Papiret er montert slik at handlinga kan sveives fram og tilbake på
to ruller, og blir til en animert fortelling – glidende uten synlige kutt.
Kunstverkene tematiserer kurdernes historie, men er ikke ment som
et innlegg i den politiske debatten – kunstneren ønsker først og fremst å
fortelle sin egen historie.
Serhed Waledkhani (f. 1989) kom til Norge som sjuåring i 1996, og har
deretter bodd i Fauske, Fredrikstad og Bærum. Han har gått på Fabrikken
Asker Kunstfagskole og er nå student ved Kunstakademiet i Trondheim.
Flukt er en vandreutstilling produsert av Norske Kunstforeninger.

NYTT NAVN FORDRET NY LOGO
✎ Se Kunst i Nord-Norge
Claudia C. Sandor

Se Kunst i nytt design
Se Kunst i Nord Norge har fått ny visuell profil og logo. Samtidig har
magasinet SKINNblad skiftet navn til Se Kunst Magasin, og fremstår nå for
første gang i nytt design. Den nye logoen vektlegger selvfølgelig vårt
viktigste budskap – se og kunst.
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Det er første gang i organisasjonens snart 40 års historie at vi har fått
utformet en profesjonell visuell profil. Vår nye grafiske identitet er umiddel
bar og appetittvekkende. Vi liker den varme oransje klementinfargen i
logoen som bidrar til å forsterke den lekende formen i skriftsnittet.
Samtidig som det er en veldig tidsriktig farge.
«Se Kunst i Nord-Norge» klinger godt og peker direkte på virksomheten
vår. Det kan virke langt, men etter hvert når alle vet at Se Kunst er i NordNorge, vil kanskje landsdelsbenevnelsen falle naturlig bort i daglig bruk.
I den nå profesjonelle helhetlige presentasjon av Se Kunst i Nord-Norge
inngår Se Kunst Magasin som et viktig element. Magasinets design er ryddig
og romslig, der bruk av hvitt og rene flater gir bildematerialet rom til å
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synes godt. Innholdet skal oppfattes lett – både form- og fargemessig.
SKINN, som tidligere var vårt navnetrekk og varemerke, kan fortsatt
bli benyttet som en forkortelse, men er bevisst nedtonet. Vi er derfor
svært fornøyd med ny logo og profil, og er glade for designet som
Claudia C. Sandor i firmaet CCS/Claudia C. Sandor har utarbeidet for
oss. Claudia arbeider mye med redaksjonell design og profilering for
kunstnere og kunstinstitusjoner, og har vunnet flere internasjonale
og nasjonale designpriser.
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TURNÉ-RAPPORT
✎ Pia Lidvall ◆ Se Kunst i Nord-Norge
Eva Skotnes Vikjord ◆ Se Kunst i Nord-Norge

over: Oversiktsbilde fra Skellefteå kunsthall.
øverst: Formidlerne i Skellefteå under opplæring av Nina Jo Melbøe.

Gierdu i Nordområdene
Helt siden våren 2012 har utstillingen, GIERDU – bevegelser i samisk
kunstverden (sirdimat sámi duodje-ja dáiddamáilmmis), vært på turné
i Nordområdene. Hittil har utstillingen hatt til sammen 9700
besøkende i Russland, Norge og Sverige. Nå skal utstillingen
videre til Island og Finland.
GIERDU er satt sammen av kunstverk fra Nordens mest interessante samling
av samisk kunst, RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok,
og ble første gang vist i Nord-Norge 2009–2011. Produsert av Se Kunst i
Nord-Norge og RDM – De Samiske Samlinger tar utstillingen for seg samisk
samtidskunst, med de diskusjoner og utfordringer som beveger seg i den
samiske kunstverden.
Fremtidige samarbeidspartnere
Å turnere GIERDU i Nordområdene har som formål ikke bare å vise frem
utstillingen, men også å knytte kontakter med nye kunstformidlings
institusjoner som kan være til nytte for vårt nettverk i fremtiden – i tråd
med Se Kunsts strategiske plan.
Representanter for Se Kunst, daglig leder Eva Skotnes Vikjord,
og koordinator for utstilling og formidling Pia Lidvall, har besøkt hvert
visningssted i denne turneen for å møte institusjonsansvarlige.
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På reisene har også en av kuratorene for utstillingen deltatt, Irene
Snarby, ph.d.-stipendiat ved UiT. På hvert visningssted holder hun
foredrag om samisk samtidskunst, samt gjennomfører opplæring
for de lokale formidlerne.
På alle steder har vi blitt møtt med stor interesse for fremtidig
samarbeid innenfor både utveksling av utstillinger og kompetansebygging.
Da GIERDU ble vist i Murmansk Regional Art Museum i slutten av april,
som en del av kulturtilbudet i de Nordiske dager i Murmansk, fikk vi møte
en interessert direktør for kunstmuseet, Olga Evtukova. Kunstmuseet
har kontakter ikke bare i Nord – Russland men også på Nordkalotten,
og mottar også større utstillinger fra Moskva og St. Petersburg.
Avsluttes i Rovaniemi
I sommer var utstillingen vist i Konsthallen Luleå og i Skellefteå Konsthall.
I desember går utstillingen videre til Reykjavik og Nordens Hus. Deretter til
Rovaniemi og Lapponica Hall i Rovaniemi City Library i februar som siste
visningssted i denne turné.
Prosjektet har mottatt støtte fra: Fritt Ord, Kulturkontakt Nord,
Norsk Kulturråd, DKS Nordland, DKS Finnmark, Samisk Kulturfond,
ABM-utvikling. For turné i nordområdene i tillegg Barentssekretariatet
og Norsk-islandsk kultursamarbeid.

galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

Åpningstider
Galleri/Kunstbutikk
Mandag: 18-22
Tirsdag - søndag:
10-16 / 18-22
Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

www.nnks.no
foto: Kjell Ove Storvik

desember 2012

◆

se kunst magasin 21

ARTIKKEL
✎

Hilde Sørstrøm

◆

kunsthistoriker og frilans skribent

Tegning (detalj) fra Kristin Velle-Georges prosjekt
Tidskapsel, med skannede kjøkkeningredienser i
kombinasjon med blyanttegning.

Oversiktsbilde med prosjektene Tidskapsel og Innanfor/
Utanfor montert i vegger og tak på Kurant i Tromsø.

Det usynlige rundt oss
Ved hjelp av materialer de fleste av oss omgås daglig, utforsker
kunstnerne Nina Bang Larsen og Kristin Velle-George noe som ikke er
synlig for det blotte øyet vårt, men som likevel spiller en grunnleggende
rolle i vår hverdag.
Allerede som studenter ved Kunsthøgskolen i Bergen begynte de to
kunstnerne Nina Bang Larsen og Kristin Velle-George å leke med tanken
om å stille ut sammen. I november i år, et par år etter endt mastergrad, ble
ønsket endelig realisert på utstillingslokalet til Kurant i Tromsø. I utstillingen,
Usynleg, viser Bang Larsens verk fra sitt prosjekt, Innanfor/Utanfor, og VelleGeorg presenterer sitt prosjekt Tidskapsel.
På spørsmålet om hvorfor kunstnerne mener prosjektene deres passer
sammen, svarer Velle-George at hun kjenner seg igjen både i figurasjonene
til Bang-Larsen og i måten hun arbeider på. Et konkret fellestrekk finner
man i valget av lett tilgjengelige materialer, noe som er viktig for begge
kunstnerne. Velle-George henter gjerne fra kjøleskapet hjemme mens
Bang Larsen ofte plukker opp ting på Fretex hvor hun selv jobber. I selve
bearbeidingsprosessen er også tilfeldighet viktig. Ingen av kunstnerne
skisser eller lager modeller i forkant. Bang Larsen forteller at hun ofte
starter med en idé men at denne endres etterhvert som hun produserer
skulpturene sine.
Skulpturer i grenseland
I motsetning til hva utstillingstittelen Usynleg hinter til er Bang Larsens
prosjekt Innanfor/Utanfor svært synlig i lokalet på Kurant. Prosjektet består
av oppblåsbare skulpturer bekledt med fargerike tekstilrester og klær.
I tillegg brukes andre hverdagslige gjenstander som sko, kleshengere,
knagger og stoler i utformingen. Disse hverdagslige gjenstandene bidrar
til at skulpturene befinner seg i grenseland mellom det figurative og det
non-figurative. Enkelte av skulpturene minner om menneskekropper med
avkuttede lemmer og indre organer stikkende ut mens andre minner, for
undertegnede, om vekster fra havbunnen eller oppbygginger av molekyler.
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Andre vil trolig ha helt andre assosiasjoner. Noe som også er
viktig for kunstneren.
– Det er viktig for meg at alle opplever verkene forskjellig og utfra
egne erfaringer. Folk skal se det de vil, forteller Bang Larsen.
Hun peker videre på et eksempel fra privatlivet hennes hvor mange av
venninnene hennes har nå fått barn. Disse knytter, naturlig nok, ofte de
fargerike verkene til gjenstander man finner på barnerommet. Dette er ikke
noe kunstneren selv opplever i verkene, men det er likevel i tråd med det
hun ønsker å oppnå.
– Det handler i stor grad om individuelle opplevelser og tanker.
Prosjektet Innanfor/Utanfor trigger fantasien og kan dermed forstås som et
forsøk på å utforske disse personlige men usynlige opplevelsene hver enkelt
av oss har, ikke bare av kunst men verden rundt oss, forklarer hun.
Skannede kjøkkeningredienser
I prosjektet Tidskapsel benytter Kristin Velle-George seg av oljer og safter,
gjerne hentet fra hennes eget kjøleskap, og non-figurative blyanttegninger.
Oljene og saftene skannes og presenteres så enten på ark hengende på
veggen eller hengende fra taket, da som overflater på hvite avstøpninger
som minner om den formen blomsterjorda har når du skifter krukker. I tillegg
bruker hun en overhead og en transparent med oljer på til å overføre bilder
direkte på veggen. I alle presentasjonene minner resultatet om noe jeg kunne
forventet å finne forstørret i et mikroskop eller illustrasjoner av forstørrede
mikroorganismer. Velle-George som selv har arbeidet med fossiler forteller at
hun interesserer seg for vitenskapen og det organiske.
– For meg er utstillingstittelen Usynleg knyttet til naturvitenskapen og
ikke til individuelle, kroppslige opplevelser av verden rundt en.
Usynleg fremstår som en godt gjennomtenkt utstilling hvor kunstnerne
utforsker det usynlige som bare gir seg til kjenne i vår fantasi og kroppslige
opplevelser av verden side med det usynlige som faktisk danner verden
rundt oss.

BODØ KUNSTFORENING
09. FEBRUAR–10. MARS
✎

Therese K. Tokle
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Bodø Kunstforening

Er vi her ennå?
På 1960- og 70-tallet var det ingen som snakket om en levende
samisk kultur i Vesterålen. I dag er det flere i yngre generasjoner
som stiller spørsmål om sin samiske kulturarv, og historiene som
har vært forsøkt gjemt bort begynner nå å komme til overflaten.
I 2010 reiste kunstnerne Helle Storvik, Mari Boine, Rune Johansen
og Åslaug Krokann Berg gjennom Vesterålen – der en fjerdedel av
befolkningen har samiske aner. Det ble en reise gjennom nåtid og
fortid, og et møte med mennesker og deres lengsel etter tilhørighet
og identitet. Utstillingen Er vi her ennå? er et resultat av denne reisen,
hvor kunstnerne formidler denne historien til oss gjennom videoarbeider, videoinstallasjoner og fotografier.
Utstillingen tar opp problemstillinger rundt Identitet, tilhørighet
og aksept for å være den/det man er. Er vi her ennå åpnes 9. februar i
forbindelse med den samiske kulturuka i Bodø, og er støttet av Fritt
Ord, Norsk kulturråd, Sametinget og Fylkeskommunen Nordland.
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