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2-3/09
NY SKINN turné i samarbeid med Nasjonalmuseet – Victor Lind
SEAS kunstfestival – Tromsø kunstforening
Hamsunsenteret – et kulturelt fyrtårn
Potensial – Nordnorsk kunstmuseum

Leder
Løfter for fire nye år
Valget er avsluttet. Folket
har talt. De rødgrønne får
fortsette en periode til!
Alle partier har i løpet av
våren vedtatt nye handlingsprogrammer for 2009-2013. Programmene
er svært ulike både når det gjelder detaljer og
vektlegging av ulike områder. Vi i SKINN er
spesielt opptatt av hvilke visjoner og planer
som finnes for kulturfeltet.
Den sittende regjering har i løpet av de siste
fire årene gjennomført et kulturløft ved å
styrke statsbudsjettet for kultur og frivillighet
med to milliarder. Dette er strålende, og det
er viktig at arbeidet for å nå målet om at en
prosent av statsbudsjettet skal gå til ulike
kulturformål innen 2014 blir videreført!
Samtidig som vi applauderer jobben som er
gjort, vil vi peke på at det de senere år har

Nyopprettet

stilling i

foregått en sterk sentralisering innen kulturfeltet. En stadig større del av de statlige
kulturmidlene har vist seg å gå til store og til
dels nye institusjoner. De fleste av disse er i
tillegg lokalisert sentralt i Oslo og de større
byene. Frie grupper, små teater, kunstforeninger, gallerier, små organisasjoner som
står for 97 % av kulturlivet i Nord-Norge
taper stadig i denne konkurransen med sentrale institusjoner.
Det er derfor viktig at man videre fremover
er bevisst på å sikre et levende kulturtilbud
og kulturliv over hele landet. Ikke minst er
det viktig å styrke satsningen i de fylkene
som ikke har de store kulturinstitusjoner, og
som dermed får en mindre del av den statlige kultursatsningen.
SKINN mener at det også trenges en økt
kulturpolitisk satsning når det gjelder formidling av kunst. Den viktige frivillige kunstformidlingsvirksomheten, som enda finnes i

SKINN

kunstforeninger, bør fortsatt stimuleres for å
gi grunnlag for videre utvikling. Frivilligheten
trenger generelt et løft.
Ikke alle partier vektlegger kulturpolitikken
like sterkt, men vi mener at kultur er en viktig del av infrastrukturen i kommuner som
ønsker å fremme bolysten hos innbyggerne.
Konkurransen om arbeidskraft tetter seg
til, og et godt kultur- og fritidstilbud vil
for mange være en avgjørende faktor når
man velger hvor man vil bosette seg og leve
sine liv.
Vi ser fram til en fortsatt offensiv kultursatsning!

Wenche Stenvoll,
styreleder i SKINN – samorganisasjonen
for kunstformidling i Nord-Norge

SKINN gratulerer!

SKINN har opprettet en ny stilling som koordinator for utstillingsturnè. Tidligere intendant i
Bodø kunstforening (2001-2006) og produsent
for Den Nord-Norske Kunstutstilling (20062009), Pia Lidvall, er tilsatt i stillingen.
Opprettelse av stillingen er et ledd i utviklingsstrategien som styret har jobbet med
fra Januar 2008. Intensjonen er at SKINN skal
bli en sterkere formidlingsaktør i Nord-Norge
for å fremme kunstformidling gjennom utstillinger, formidling, kompetanse, informasjon
og nettverksutvikling.

Tidligere styreleder i SKINN, Sigurd
Stenersen, har blitt tildelt Kongens
fortjeneste medalje i gull.
Stenersen er en markant kulturpersonlighet i Harstad, og har bl.a. vært en
drivkraft i Harstad kunstforening, Harstad historielag og sittet i Harstad bystyre
for Høyre i 1971-2003.
Sigurd Stenersen fikk tildelt utmerkelsen
i en seremoni i Harstad rådhus 26.
september.

GIERDU – bevegelser i samisk kunstverden / sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis
Etter et opphold i sommer har SKINNs utstillingsturnè GIERDU startet opp igjen med
visning i Svolvær Kunstforening fra 5.-27. september. For mer informasjon se utstillingsturneens hjemmeside: www.Gierdu.no. Turneen
fortsetter videre til Hadsel Kunstforening i
Galleri Apotheket på Stokmarknes. Elever i
grunnskolen og i videregårende skole får formidlingstilbud gjennom DKS Nordland fylke.

FORMIDLINGSKURS I SVOLVÆR
4. SEPTEMBER
Dagen før åpning var formidlere fra
Nordland på formidlingskurs i de tidligere
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lokalene til Nordnorsk kunstnersenter. Irene
Snarby, konservator v/RidduDuottarMuseat
avd. fagenheten for kunst og Randi Olstad,
kunstformidler var fagansvarlige for opplegget. Nina Jo Melbøe var formidler for
skoleelevene i Svolvær. Tilbakemeldingen
fra ca. 400 elevene og lærere var meget
positiv.
NYHET! Formidlingstilbud til voksne
grupper er mulig på ettermiddag/kveldstid
på de ulike visningsstedene. For booking
kontaktes det lokale visingssted eller via
www.SKINN.org

Publikasjonen
GIERDU –
bevegelser i samisk
kunstverden
er til salgs på
visningssteder
og via
www.Gierdu.no
SKINN Blad 4/09 kommer ut i uke 48.
Forslag til saker kan sendes til
post@skinn.org innen 02.11.
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Ny

utstillingsturné i regi av

SKINN:

Victor Lind-Contemporary Memory
Verkene retter fokus på flere aktuelle, internasjonale samfunnsproblem som fremmedfrykt,
rasisme og folkemord. Utfordringene er like
gjeldene i dag som under krigen og berører
store mengder befolkningsgrupper verden
over. Her bringes på bane spørsmål vedrørende skyld, fraskrivelse av ansvar, og passivitet
kontra humanitært engasjement. Publikum
får stiftet bekjentskap med et mørkt og for
mange ukjent kapittel i norsk historie, samtidig
som de får innsyn i aktuell, ny kunst.
Utstillingen vil formidles til barn og unge
gjennom Den Kulturelle Skolesekken i
Nordland i visningskommunene. Det vil være
lokale, profesjonelle formidlere som tar imot
elvene, og gir grunnlag for bearbeidelse i
skolen i etterkant av utstillingsbesøket.

Alt for Norge, Victor Lind, 2002.

SKINN fortsetter samarbeidet med
Nasjonalmuseet for kunst med formidling av deres utstillingsproduksjon
Contemporary Memory av kunstneren Victor Lind. Turnèstart er i Bodø
Kunstforening 8. oktober og utstillingen
turneres videre i SKINNs nettverk frem
til mai 2010. Utstillingen består av to
videoinnstallasjoner: Oslo by night og
Alt for Norge.
Oslo by night tematiserer en konkret, historisk hendelse fra andre verdenskrig: jødeaksjonen 26.november 1942, da 532 norske
jøder ble hentet i sine hjem om natten og
fraktet med skipet Donau til Auschwitz. Kun
11 av disse returnerte til Norge etter 1945.
Videoen går i loop (6 min. og 18 sek.) i saktegående syklus, som fargemessig beveger
seg fra kobolt blå over i svart, og deretter
tilbake. Også det perspektiviske ståsted gjennomgår en saktegående endringsprosess,
fra et utsyn rettet ovenfra ned mot byen, til
et utsyn rettet oppover mot svart funklende
stjernehimmel, for så å bevege seg til byen
igjen. Et viktig element i verket er stjernene
som rolig funkler i individuelle rytmer.
Verket er vist ved åpningen av Holocaustsenteret i Oslo (2006), og av Rene Block i

Kunsthalle, Fridericianum, Kassel (2006).
Alt for Norge tar tak i historien om Håkon
Laksov som ble sendt til Auschwitz av sin
nabo, politisjef Knut Rød, kjent for sin sentrale medvirkning i jødeaksjonen i 1942.
Historien fortelles av to gjenlevende vitner
som kjente begge mennene, presentert
gjennom to synkriniserte videoer. Verket har
lyd og er tekstet.
Videoinnstallasjonen var første gang vist på
utstillingen Where am I? I Bjørvika, Oslo i
regi av Museet for samtidskunst i 2002.

Victor Lind har gjennom sin kunstneriske
karriere arbeidet med en rekke forskjellige
uttrykksformer, de senere år med spesiell vekt på nye medier. Knapt noen norsk
kunstner har så konsekvent opprettholdt
1970-tallets politiske budskap. Maktmisbruk
og overgrep mot enkeltindividet er Linds
gjennomgangstema.
Turnérute: Bodø kunstforening, Rana kunstforening, Nesna Kommune, Gildeskål kommune, Alstahaug kunstforening, Hamarøy
galleri, Galleri Espolin, Øksnes kunstforening,
Sortland kunstforening, Lødingen kunstforening, Harstad kunstforening og Andøy
Kunstforening
For mer informasjon besøk
www.SKINN.org

Oslo by night-The Stars Videoversjon, Victor Lind, 2006.
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Hamsunsenteret –

et kulturelt fyrtårn
På takterrassen er det tradisjonelle norske torvtaket erstattet med bambusrør.
Ryggraden i bygningskroppen er en sentralt beliggende heis som forbinder alle
etasjene. Veggene innendørs er av røff,
hvitmalt betong. Ettersom døgnene og årstidene skifter, vil diagonale lyssøyler bevege
seg gjennom rommene på ulike måter.
Utstillingsdesignfirmaet HYBRIS (sammen
med scenograf Kristin Bredal) arbeider med
utviklingen av Hamsun-utstillingen.

Foto: Nordland fylkeskommune/ Tore Scöning Olsen

Hamsunsenteret står ferdig på Hamarøy
og åpnet til Knut Hamsuns 150 årsdag.
Bygget er tegnet av den amerikanske
arkitekten Steven Holl. Nord-Norge har
med det fått et signalbygg som vekker
oppmerksomhet så vel nasjonalt som
internasjonalt.
Hamarøy er med tiden blitt Hamsun-stedet
framfor noe, dette forsterkes nå med
etableringen av Hamsunsenteret. Knut
Hamsun ble som kjent født som Knud
Pedersen i Gudbrandsdalen 4. august 1859.
Tre år etter flyttet familien til Hamarøy i
Nordland. Hamarøy ble Hamsuns barndomsrike. Her vokste han opp, og her slo hjemmefølelsen rot. Hamsun forlot Nordland som
tjueåring, men vendte tilbake til Hamarøy
som etablert forfatter og bodde en tid
på gården Skogheim, sammen med sin
kone Marie og barna, fra 1911 til 1917.
Landskapet og miljøet i Nordland ble kilden
til en lang rekke fortellinger. Det Sted du er fra
kalder paa dig. [–] Det Sted man er fra er altid
pent, det er Fædrelandsfølelsen i det smaa,
Hjemmefølelsen, (Knut Hamsun, 1918).
Hovedbygget er seks etasjer og den tilstøtende kultursalen er i én etasje. Bygningene
er forbundet med en underjordisk passasje
og danner til sammen et inngangstun som,
vi fikk se på åpningsdagen, fint kan benyttes
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til utendørs arrangementer. Hovedbygningen
rommer, for uten store utstillingsarealer,
resepsjon, kafé, butikk, garderober/wc og
administrasjon. Auditoriet rommer en fleksibel scene som i framtiden kan ta imot
turneer av for eksempel Nordland teater eller
Riksteateret, men også til kinodrift og konserter. Steven Holls har bl.a. formulert følgende om senteret; «bygningen er som en
kropp, en slagmark for usynlige krefter. (…)
Bygningen er unnfanget som en arketypisk
og intens fortetting av rom og lys, konkretisert som en Hamsun-skikkelse i arkitektonisk
forstand. Underlige og fenomenale opplevelser i rom, perspektiv og lys danner en inspirerende ramme for utstillingen».
Steven Holl har utviklet arkitekturen med
tanke på det nordlandske landskapet og
tilknytningen til Knut Hamsuns litterære
verden. Arkitekten har altså tenkt bygningen
som en «kropp» med mange spennende og
uventede perspektiver. Fasaden er behandlet
med brunsort beis som kan gi assosiasjoner til tjære slik som vi kjenner fra norske
stavkirker, og som i tillegg har flere overraskende momenter, som for eksempel en
«tom fiolinkasse» - en balkong med spesielle
lydegenskaper, som er inspirert av Nagels
tomme fiolinkasse i Mysterier, en utsiktsbalkong inspirert av en scene fra Sult, og en
utvendig ståltrapp som snor seg rundt bygningskroppen.

Det er et relativt intimt bygg, grunnflaten
til tårnet er på ca.210 kvm. og det totale
nettoarealet er 1.021 kvm. Alle utstillingsarealene ligger i andre til femte etasje og
er utformet for å gi en variert og fleksibel
utstilling. Interiøret er delvis skjermet for
naturlig lys for å gi gode forhold til digitale
utstillingsmedier. De mange balkonger og
vindusåpninger gir utblikk til kulturlandskapet omkring, dette forsterkes med å komme
opp på taket, der et storslått panorama
åpner seg. Auditoriet har et nettoareal på
435 kvm og består av et stort scenerom
delt inn i et publikumsamfi og et scenegulv.
Hovedinngangen ligger i bakkant av scenerommet, på øverste nivå, med direkte inngang fra inngangstunet. Salen har en enkel
innredning med lyst trepanel på veggene og
et amfi med plass til ca. 220 publikummere.
Utstillingen er ferdig i 2010. Hva møter
publikum når hovedutstillingen er ferdig?
Ambisjonene er høye. Utstillingen i Hamsunsenteret har som mål at det som publikum
møter der, ikke finnes noe annet sted.
Hamsunsenteret har som målsetting å være
et senter for kommunikasjon, preget av
åpenhet og rom for å tenke sammen. I tråd
med Knut Hamsuns diktning og Steven Holls
arkitektur, skal utstillingen: overraske og
bryte med folks forventninger, samt utfordre
og destabilisere gitte forestillinger. Det
legges opp til et aktivt sted med aktiviteter
der både nærområdet og andre steder i
kommunen blir dratt inn i formidlingen. Det
er Salten Museum som skal drifte senteret
som har en egen litteraturfaglig stab med
direktør Bodil Børset i spissen.
Deler av artikkel har tidligere stått på trykk i
Nordnorsk Magasin.
Kristoffer Dolmen,
Kunst i Nordland
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Et

monument for

Under Hamsundagene i august hadde
Ketil Nergaard gått inn i et omdiskutert
felt, kan man lage et monument over
Hamsun?
Den årelange diskusjonen om et sentralt
plassert Hamsun-monument var altså
utgangspunktet for Ketil Nergaards kunstprosjekt i anledning feiringen av forfatterens
150-årsdag. Utenfor det gamle grendehuset
ved innkjørselen til Hamsuns barndomshjem
i Hamsund, har han konstruert, bygget for
hånd og reist en seks meter høy skulptur i
tre. Det røffe skjellettet av sammenboltede
trebjelker kan bringe assosiasjoner til et av
Augusts uavsluttede byggeprosjekter i romanen «Landstrykere», samtidig som vi gjenkjenner trekkene til den aldrende forfatteren. Den karikerte figuren framstår nærmest
som en klassisk norsk modernistisk skulptur

Knut Hamsun?
Den overdimensjonerte skulpturen dannet
inngangen til en mørkere installasjon inne i
selve grendehuset: på endeveggen lyser en
modell av Hamsuns nobelprismedalje som
forsvant etter at han under krigen sendte
den som gave til nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels. Gjenskinnet fra
medaljen trenger inn gjennom vinduet i
Abels skur fra Hamsuns siste roman, «Ringen
sluttet», den eneste han skrev etter at han
offentlig hadde uttrykt sin støtte til nazistene. I tillegg var det en serie fotografier
av den eldre Hamsun i ferd med å heise et
flagg inkludert. Prosjektet var produsert av
Kunst i Nordland med støtte fra uteromsmidler fra KORO.
Ketil Nergaard har også tidligere i sitt
kunstneriske virke fattet interesse for Knut
Hamsun. Under UKS-biennalen i Oslo i 2004

1

var Nergaards installasjon «12 januar 1882»
der han iscenesatte åpningsscenen i Knut
Hamsuns debutroman «Sult». Arbeidet
var en del av et større prosjekt knyttet til
Hamsuns litteratur og hans posisjon i norsk
offentlighet og besto i tillegg av et forslag
til et monument over Hamsun på St. Olavs
plass i Oslo. Å reise en slikt monument har
vist seg å være for kontroversielt for hovedstaden.
Ketil Nergaard (f. 1964) har sin bakgrunn fra
kunstakademiene i Trondheim og Oslo samt
Statens håndverks- og kunstindustriskole i
Oslo. Han er aktiv som kunstner, kunstkritiker og skribent og har hatt en sentral rolle i
kunstfeltet det siste tiåret.
Kristoffer Dolmen,
Kunst i Nordland

2

1 E n reproduksjon av Knut Hamsuns Nobel prismedalje, forstørret ti
ganger opp, var en sentral del av installasjonen.
2 (Et monument for Knut Hamsun? Den 6 m høye treskulpturen ble et
yndet fotoobjekt i sommer.
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3 Installasjonen inne i grendehuset hadde et skur som er en iscenesettelse
hentet fra en beskrivelse i boken «Ringen er sluttet» (1936) av Knut Hamsun.
4 Detaljer fra installasjon, innsiden av skuret kan minne litt om en scenografi for teater. Alle foto: Heidi Nikolaisen
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Tromsø

kunstforening:

Samtidskunst

på bytur!

Europas største kulturprosjekt knytter kunst og moderne bylandskaper til viktige samfunnsdiskurser. Under
kunstfestivalen SEAS TROMSØ fikk publikum oppleve enestående kunst fra regionene rundt Svarthavet og
Nordsjøen.

Performancen League of Time av BAD co. (Kroatia). Foto: Arthur Arnesen.

De 70 kunstnerne som deltok er anerkjente
aktører innen sine respektive felt, og kom
fra 9 forskjellige land. Det imponerende
internasjonale programmet inneholdt 20
ulike kunstneriske fremføringer innen scenekunst, ballett, lydverk, laserkonstruksjoner,
filmer, sang og installasjonskunst. I tillegg
arrangertes det en konferanse, fester,
workshops og konserter.

SEAS å arrangere festivaler i landene rundt
Svartehavet, deriblant i havnebyen Istanbul.
I år er North SEAS på vandring i landene
rundt Nordsjøen. Det er allerede arrangert
festivaler i Sverige og Danmark. Nå var det
Tromsø i Norge, og Storbritannia står for
tur.

Tromsø Kunstforening var vertskapet for
festivalen, som var en del av det store europeiske kultursamarbeidet Black/North SEAS.
Ideen bak Black/North SEAS er å bringe
sammen kunstnere fra land og byer som
befinner seg på hver sin kant av Europa.
Kulturelle møter gjennom fortellinger,
sanger og bilder avslører livet i Europa ut
fra de erfaringene menneskene har ved
kontinentets kystlinjer. I 2008 startet Black

Samtidskunsten har i de siste tiårene blitt
mer samfunnsorientert og fokusert på innholdsbaserte strategier utenfor de etablerte
kunstarenaene. Et interessant trekk ved festivalen var nettopp dette at teaterstykkene
og kunstverkene skulle oppleves utendørs
i byens offentlige rom, og innenfor ukonvensjonelle steder. De omreisende oppsetningene plasseres stadig i nye byrom uten
spesiell tilknytning til visningsstedet. Men
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allikevel skaper kunsten mening for publikum. Torg, havnebasseng, kafeer, kaia, rådhus og lagerrom ble i Tromsø forvandlet til
kulturelle scener for å gi verkene de riktige
kontekstene.
I en av Tromsøs fotballpuber fikk den nederlandske kunstnergruppen Wunderbaum
holde sin underholdende performance
«Beer Tourists». Her ble vi kjent med to
britiske fotballfans som dro på billig øl-ferie
i Østeuropa. Gjennom uforskammet sort
humor ble deres stereotype holdninger til
Europa avdekket. På midten av tromsøbrua var det mulig å oppleve tyske Nicolas
Woches uvanlige lydinstallasjon, «The Sea
Ft. Me», forme en forbindelse mellom land
og vann. Lydene fra brua førtes ned i havet
under og opp igjen via høytalere og mikrofoner. Woches verk var ett av fem steds-
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spesifike prosjekter SEAS TROMSØ hadde
inkludert kunstnere med tilknytning til
Tromsø.

ningsvekst, kommersielle interesser i fiskekvoter, og klimaspørsmål provoserer nye
splittelser i samfunnet, også i Tromsø.

I tillegg ble byens kunstnerstyrte gallerier og
tradisjonelle kulturscener benyttet. Rådstua
var stedet for blant annet den elektroakustisk-operaen «Sweet Dreams» av Vilna
Scena. Stykket var en klassisk spøkelsesscene
av Shakespeare, men med et nytt innhold.
I den ukrainske versjonen konfrontere fire
syngende, hviskende og skrikende spøkelser
Richard III med sine blodige drapsgjerninger
fra fortiden.

Gjennom kunstneriske perspektiver ønsket
SEAS TROMSØ at møtet mellom kunstnerne,
plassene og menneskene skal gi et grunnlag
for å forme kulturelle forbindelser og
fremtidig utveksling mellom havnebyene
i Europa. Vi får håpe det! Black/North

SEAS prosjektet avsluttes i 2010. Det er
utviklet av den svenske kunstorganisasjonen
Intercult, og delfinansiert med betydelige
EU-midler. Tromsø Kunstforening var ansvarlig for gjennomføringen av SEAS TROMSØ
med støtte fra Tromsø Kommune, Troms
Fylkeskommune, Nordisk Kulturfond og
Norsk Kulturråd.
Amalie Marie Selvik

URBANE SPENNINGER
Publikum måtte derfor forflytte seg rundt
til kriker og kroker av byen. Nettopp dette,
med å forflytte seg fra ett sted til et annet,
berører de mange temaene festivalen ønsket
å belyse. Urbane Europa har store utfordringer med migrasjon, fattigdomsproblematikk,
urbanitet, menneskerettigheter, maktforhold
og globalisering. Gapet mellom privilegerte
og marginaliserte samfunnsgrupper øker
samtidig som byene aldri stopper å vokse.
En endrende befolkning, nedindustrialisering og økonomiske utfordringer bidrar til å
komplisere bylivet.
I «The Kiss and Waste Project» har Anne
Lise Stenseth filmet kvinners personlige fortellinger fra sine liv i de forskjellige byene
Black/North SEAS har besøkt. Drømmer,
minner og ambisjoner blottlegges gjennom hennes videoinstallasjon. Det pågående prosjektet har stadig vokst når en ny
videofortelling blir laget til hver festival. I
Tromsø ble 11 korte videoscener med fortellinger laget av 11 tenåringsjenter fra byen,
inkorporert som en ny del av Stenseths
verk. Kunstverket fylte to rom i Tromsø
Kunstforening hvor publikum i rolige omgivelser kunne ta seg tid til å sette seg foran
de mange filmlerretene.

Over: Fra performancen Beer Tourist av Wunderbaum
(Nederland).
Høyre kolonne ovenfra: Installasjonen Fantomat av
Dritero Kasapi (Sverige) og Venelin Shurelov (Bulgaria).
The Kiss and Waste Project, Anne Lise Stenseth
(Norge).
Danseforestillingen Monday in the sun, av Bedirhan
Dehmen og Safak Uysal (Tyrkia).
Under: Sweet Dreams, Dmytro Bogomazov og Vilna
Scena (Ukraina). Alle foto: Arthur Arnesen.

Stenseth og Siri Hermansen er to norske
kunstnere spesielt plukket ut for å delta i
hele Black/North SEAS turneen. Hermansens
lydinstallasjon, «Borderline», derimot ble
plassert midt i hjertet av Tromsø by. Montert
på byens paviljong runget syngende bønner fra tre forskjellige trossamfunn utover
byens torg. Noe som bidro til en noe uvant
stemning og refleksjoner blant byens gater.
Byene rundt Nordsjøen har kanskje mindre
politiske spenninger, men konflikter blant
annet på grunn av multikulturell befolk-
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Nordnorsk

kunstmuseum

Potensial: Landsdelsutstilling

for
nordnorske kunsthåndtverkere
Kunstmuseums ideal om å være et kunstmuseum for hele regionen. Kunstmuseet
har tidligere samarbeidet med sin søsterinstitusjon, Kunstmuseet i Arkhangelsk, og
ser frem til å fornye denne forbindelsen,
samt knytte bånd til Murmansk Regionale
Kunstmuseum.

POTENTE VERKER
Aslaug Juliussen ønsker med sitt verk å
utfordre betrakteren til en større refleksjon
rundt dagens stadig skiftende syn på natur
og kultur. Kunstneren benytter et mangfold
av materialer som brukte pelser/skinnbekledning fra mennesker i nord, årgangsmerker
(til husdyr), reinsdyrhorn, glass og streng.
Ingrid Larssen er kjent for sin smykkekunst,
men i denne sammenheng har hun laget
objekter, som er inspirert av havet. Tittelen
Meduse er det latinske navnet på maneter.
For å skape det skjøre, vektløse og gjennomsiktige uttrykket i objektene bruker
kunstneren teknikken vaffelsøm på silkeorganza. Teknikken krever ekstremt nøyaktighet.

Aslaug Juliussen: Sv: Frosne Blomster (detalj), 2008–09.

Med sterke uttrykk, briljante farger og taktile overflater skaper
verkene i utstillingen «Potensial» nysgjerrighet og oppmerksomhet.
Utstillingen består av arbeider i forskjellige
teknikker, som keramikk, tekstil, smykke og
glass. Følgende kunstnerne er representert:
Kari Elfstedt (f. 1948), Tor Alex Erichsen (f.
1955), Trine Mauritz Eriksen (f. 1960), Britt
Hennie Halvorsen (f. 1963), Cecilie Haaland
(f. 1968), Aslaug Juliussen (f. 1953), Marit
Ellisiv Landsend (f. 1959), Ingrid Larssen (f.
1962), Kathrine Lindman (f. 1969), Lene
Lunde (f. 1971), Anne-Gry Løland (f. 1972),
Jørgen Moe (f. 1971), Inger Anne Nyaas (f.
1960), Janne Juvi Rasmussen (f. 1973) og
Tonje Høydahl Sørli (f. 1978).
«Potensial» er årets landsdelsutstilling for
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.
Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mel-
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lom denne organisasjonen og Nordnorsk
Kunstmuseum, Tromsø, som er første
visningssted. Deretter går utstillingen til
Kunstmuseet i Arkhangelsk og Murmansk
Regionale Kunstmuseum, før den avsluttes i Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær.
Intensjonen er å sette i gang dialoger, samt
å bidra til at ideer blir utvekslet mellom
norske og russiske fagmiljøer. Ikke minst er
ønsket å skape interesse og debatt rundt
kunsthåndverk som et selvstendig kunstuttrykk.
For Nordnorsk Kunstmuseum er det viktig å være et sentrum for det som rører
seg i samtidens kunsthåndverk. Videre
er utstillingen et uttrykk for Nordnorsk

Cecilie Haaland eksperimenterer i overgangen mellom den tredimensjonale formen
og det todimensjonale bilde. Verket består
av bilder av keramiske gjenstander laget
med teknikken «phottery». Teknikken
innebærer at objektet er fotografert med
et keramisk hullkamera. Deretter er bildet
overført på keramiske fliser med flytende
emulsjon.
Jørgen Moes keramiske arbeider leker i
grenselandet mellom estetikk og funksjon.
Arbeidene har en tilsynelatende funksjon
som stiller mange spørsmål. Moes behandling av materiale er også tilsynelatende.
Disse, glatte yppige former i metalliske farger, er av steingodsleire, og modellert med
den gamle pølseteknikken, og videre bearbeidet med en sjablong. Deretter er overflatene påført stålsparkel, pusset og billakkert.

samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge

Lene Lunde: Matryoskhas, 2007.

Resultatet er bisarre maskiner karakterisert
av glatte overflater i metalliske farger.
Lene Lunde tar utgangspunkt i universelle
temaer som identitet, morsrolle og arv, formidlet i form av velkjente russiske dukker.
Matryoskhas er i større format og laget av
blåst glass som er gravert med dekor inspirert av «rosemaling», i en stil som stemmer
fra Telemark. Også inkorporert i motivet er
nærmeste skygger av en naken kvinne. På
en symbolsk plan forteller dukkene noe om
nåtiden og fortid.
Tonje Høydahl Sørli inkorporerer Dollyfiguren fra tegneserien Donald Duck i verkene sine. Med dette ønsker kunstneren å
problematisere feminisme, kjønn og forestillinger knyttet til kjærlighet og seksualitet.
Bildene står i veverammer av stål. Rammen
holder veveinnslagene i spenn, samtidig som
den synliggjør arbeidsprosessen og gjør at
vevarbeidene kan stå i rommet, som tekstile
skulpturer.

av skinnfellen), som inkorporerer hverdagsgjenstander som kapsler og bobleplast.
Kunstneren har innsamlet flaskekapsler,
hvorav de første ble funnet på fortauet i
Murmansk.

KATALOG OG ARRANGEMENTER
Til utstillingen er det utgitt en trespråklig
katalog (norsk, russisk og engelsk), som er
illustrert med alle utstilte verkene. Knyttet
til visningene arrangeres det seminarer hvor
tematikken rundt håndverkskunst blir diskutert. Blant annet holdes foredrag av flere
deltakende kunstnere og Louise Mazanti,
som også har forfattet katalogen. Mazanti
er ansatt som professor i design og kunsthåndverksteori og -historie, Konstfack,
Stockholm, Sverige.

Kathrine Lindman er representert i utstillingen med to lekre ringer, hvor hun har brukt
emalje i ulike farge kombinert med sølv og
zirkoner. Verkene er inspirert av polarlys og
polarnatt.

Kunsthåndverk har tradisjonelt sett vært nært
knyttet til det funksjonelle. Mye av norsk
samtidskunsthåndverk bryter med denne tradisjonen, noe som også er gjenspeilet i utstillingen. Dagens situasjon i Russland er annerledes, hvor kunsthåndverk har en annen plass
og funksjon. Derfor er møtet mellom de to
kulturene et svært interessant tema. Verkene
i utstillingen gir et innblikk i hva som rører
seg innen norsk kunsthåndverk.

Inger Anne Nyaas tar utgangspunkt i en
tradisjonell gjenstand, fellåkle (vevd teppe
med ulike mønster montert på oversiden

Charis Gullickson
Museumsassistent,
Nordnorsk Kunstmuseum

Cecilie Haaland: Instantly Beautiful – No Regrets
(utsnitt), 2009.
Ingrid Larssen: Meduse I (detalj), 2009.
Tonje Høydahl Sørli: They Say That in Life We
Make Our Own Luck!, 2008–09.
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Inger Anne Nyaas: Fell – åkle (detalj), 2009.
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Being A Part

Samisk

kunstnerforbund

30

år

Being A Part plasserer samisk kunst og kunsthåndverk midt i det 21. århundrets globaliserte problemstillinger, kreative vegskiller og kulturelle knutepunkter. Med 26 deltagere, som representerer et sjeldent
mangfold av medier, materialer, tema og uttrykksformer, tilbyr Being A Part en utstillingsopplevelse
utenom det ordinære.

Lena Stenberg, hud, diptyk, oljemaleri.

I 2009 er det 30 år siden Samisk kunstnerforbund (SDS) ble opprettet. I den forbindelse åpnet utstillingen Being A Part 27.
juni i på 4 forskjellige visningssteder i
Karasjok.
Kurator for utstillingen har vært Jan-Erik
Lundström fra Bildmuseet, Umeå Universitet.
Lundström har med denne utstillingen valgt
å vise verk fra SDS´s spede begynnelse og
frem til i dag. Tidsrommet på 30 år inkluderer bidrag fra mer enn tre generasjoner
kunstnere. Flere institusjoner, kunstnere
og privatpersoner har bidratt med utlån
av verk for å få utstillingen så komplett og
interessant som mulig.
Vi finner blant annet verk fra Nils Aslak
Valkeapäa, som var den første styrelederen
for Samisk kunstnerforbund. Æresmedlem
Iver Jåks er selvsagt også representert. Dette
var to markante samiske kunstnere som
har betydd mye for utviklingen av samisk
samtidskunst. Medlemmer fra den tidligere
Samisk kunstnergruppe; eller Masi-gruppen,
bidrar med både eldre og nyere verk. Verket
Kråkorna av Britta Marakatt- Labba er et
historisk verk som viser Alta oppstanden, gir
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uttrykk for Samisk kunstnerforbunds politiske engasjement gjennom 30 år.
Jan-Erik Lundström har også valgt å vise
verk fra yngre samiske kunstnere, som er i
begynnelsen av sin karriere. I Being A Part
reflekteres det at de yngre kunstnerne ofte
har forskjellige vinklinger og problemstillinger
i sine verk enn generasjonene før, fordi de
er vokst opp i en annen tidsperiode. Dette
gir utstillingen et interessant perspektiv som
både peker tilbake i tid og fremover.
Tittelen Being A Part viser til det å være en
del av noe større, og samtidig være annerledes, løsrevet. Den tar opp et aktuelt spørsmål i samisk samtidskunst. Hvordan kan
man være en del av den store samtidskunstscenen, men også operere som en gruppe
for seg selv? Hvorfor vil man identifisere
seg med en gruppe, og samtidig være en
individuell kunstner? Spørsmålet som stilles
er om det er mulig å velge å være en del av
en særskilt samisk gruppering og samtidig
arbeide med globale tema.
Det store spekteret av medier og materialer i utstillingen viser at samiske kunstnere

jobber på ulike plan, fra objekt i metall, tre
eller glass til fotografi, video, installasjon
og performance. Men det som binder dem
sammen er at de går ut fra en slags tilhørighet og historie, en nærhet til materiale og
arbeidsmetoder, kunnskap og erfaring.
Jan-Erik Lundström tar i pressemeldingen
fram utrykket tacit knowledge, en slags
grunnleggende kunnskap, som går som en
rød tråd gjennom den samiske kunsten.
På åpningsdagen ble hele Karasjok involvert
i utstillingen som vises på fire utstillingssteder i bygda; Samisk Kunstnersenter,
RiddoDuottarMuseat – De Samiske
Samlinger, Sápmi Park og Coop Mega.
Samisk Kunstnersenter som eies av Samisk
kunstnerforbund, ville bringe kunsten til
publikum, og gjøre kunsten mere synlig
i bygda. De fire utstillingsstedene representerer fire ulike institusjoner. Samisk
Kunstnersenter er et galleri, hvor kunsten
kan kjøpes. RDM- De Samiske Samlinger
representerer kulturarven og står her for
den nære historiske delen av kunsten.
Sápmi Park, er en fornøyelsespark og representerer turistnæringen. Coop Mega, er den
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største matbutikken i bygda og representer
et rent kommersielt sted, hvor kunst er helt
fraværende, men som folk bruker hver dag.
Busser var satt opp til åpningsdagen slik at
besøkende kunne bli med på en kunstreise i
Karasjok ledet av kurator Lundström. Det var
performance av Marita Isobel Solberg, joik
ved Elle Marit Eira og mer joik og musikk
ved Berit Alette Mienna og Øistein Hanssen.
Charlotte Nilsen fremførte en performance
inne i sitt 2 x 2 meter store glassbur på RDM
- De Samiske Samlinger.
Ved å spre arrangementet og utstillingen ut
over bygda har mange flere enn det vanlige
kunstpublikummet fått oppleve hva samisk
samtidskunst har å by på.
Følgende 26 kunstnere deltar med verk i
Being A Part: Jon Ole Andersen, Victoria
Andersson, Monica L. Edmondson, Per
Enoksson, Aage Gaup, Bente Geving,
Marja Helander, Geir Tore Holm, Annelise
Josefsen, Aslaug Juliussen, Per Isak Juuso,
Iver Jåks, Inger Blix Kvammen, Britta
Marakatt-Labba, Unn-Kristin Laberg, Hans
Ragnar Mathisen, Joar Nango, Charlotte
Nilsen, Synnøve Persen, Jorma Puranen, Alf
Salo, Lena Stenberg, Katarina Pirak Sikku,
Morten Torgersrud, Nils Aslak Valkeapää og
Liselotte Wajstedt.

Øverst: Charlotte Nilsen, nøkkelen ligger under
matta (2009) installasjon.
Øverst til høyre: performance med Marita Isobel
Solberg.
Andre rad til venstre: Nils Aslak Valkeapää, akryl
maleri (1995), lån fra Kautokeino kommune.
Andre rad til høyre: Iver Jåks, uten tittel, tresnitt
(1975), lån fra Kautokeino kommune.

Being A Part skal etter visningen i Karasjok
på turné i en revidert versjon av prosjektet.
En katalog er også under produksjon.
Maaike Dirkje Halbertsma
Samisk kunstnersenter

Britta Marakatt Labba, Garjját / Kråkorna , tekstil (1981) lån fra Tromsø universitet.
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Nordnorsk

Nature

kunstnersenter

is what surrounds us

Utstillingen vises på Nordnorsk Kunstnersenters nye galleri, ved torvet i Svolvær sentrum. Utstillingen vises fra
16.08.2009 - 16.09.2009.

«Flowcontroller» av Petter Johannisson.

7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg
kunstens relasjon til naturen og natur som
objekt for kunst og kunstnerisk praksis.  
Kunstnerne sier:
Utstillingen tar utgangspunkt i et allerede
eksisterende diskurs: Kunstens relasjon til
naturen, og natur som objekt for kunst og
kunstnerisk praksis. Dette har vært brukt som
tematikk i varierende grad siden Kant og
romantikken og frem til våre dager. Hvilket
vil si i den perioden vi har hatt kunst, slik vi
kjenner den, som produksjon, opplevelse
og idé. Naturen er blitt redusert og eksternalisert, delt i en indre og en ytre natur. Vi
kjenner ingen eller liten samhørighet med
den. Dette medfører et distansert blikk og
en slags mystisk nysgjerrighet og naivitet
som gjenspeiler seg i det poetiske språket vi
mener bruke om naturen. Dette er det synet
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som vi ønsker skal gjenspeile seg i arbeidene og gjennom den litt flate og poetiske
utstillingstittelen: «Nature is what surrounds
us».  Tittelen danner base for arbeidene
til 7 billedkunstner og to forfattere. Felles
for billedkunstnerne er bruk av blandete
medier og miksing av genre i sine arbeider.
Forfattere: Thure Erik Lund og Johan Harstad.
Visuelle kunstnere: Kyrre Bjørkås, Rune Andreassen, Jon Eriksen, Tonje Høydahl Sørli,
Sinikka Olsen, Petter Johannisson og Bjørn
Erik Haugen (www.bjornerikhaugen.com).
Les mer på www.nnks.no
I forbindelse med utstillingen tilbyr
Nordnorsk Kunstnersenter et program for
den kulturelle skolesekken. Tilbudet gjelder skoler i Lofoten. Kunstpedagog Kristin
Risan og billedkunstner Bjørn Tore Stavang

tilbyr omvisning og lite kunstverksted med
utgangspunkt i tema «natur vs kultur».
«Hvorfor dør MP3-spilleren?» er spørsmålet som inviterer elever fra ungdomsskole
og videregående skole til halvannen times
spekulering og fundering. Elevene får jobbe
med tegning og collage for å på ulike måter
kommentere problemstillinger som utstillingen tar opp. Elevenes arbeid vil få en egen
visning etter at utstillingen er over.
Ture Erik Lund: «Kanskje det er sånn, at sannheten er at vi mennesker, gjennom de ekstreme former for samarbeid vi nå er i ferd med å
utvikle, faktisk ikke er oss selv, både biologisk
og bokstavelig ikke i det hele tatt er oss selv,
men skapelsen av en helt ny type livsform.....»
Kristin Risan,
Nordnorsk kunstnersenter
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ParkART09, Bodø
ParkART er Parkenfestivalens kunsteriske alibi, og ble i år arrangert for
tredje gang, med todelt program og fokus på nordisk kamerabasert kunst.
Årest festivalkunstner var den dansk/norske kunstnerduoen Bring out the
Garbage som presenterte prosjektet Ghost Caravan. I tillegg introduserte
ParkART i år et nytt prosjekt – Lavvoloop.
BRING OUT THE GARBAGE
Årets festivalkunstnere var den dansk-norske
kunstnerduoen Bring out the garbage
(BOTG). Dagligdagse observasjoner og konstruerte situasjoner er avgjørende faktorer i
BOTGs absurde og ofte humoristiske univers.
BOTG er et samarbeid mellom Marie
Reynolds (DK) og Solveig Syversen (NO). Det
har pågått siden 2002, da de møttes under
felles studier i Sverige. De bor og arbeider i
henholdsvis København og Oslo.
En del av deres arbeider kan og sees i et
samfunnskritisk lys. Det være seg blant
annet når de opptrer som forskjellige stereotype karakterer foran kamera, aksjonerer i
ulike former eller arrangerer performances i
det offentlige rom.
Reynolds og Syversens arbeider tar ofte
utgangspunkt i samvær over et par uker på
nye steder, hvor de så utforsker sitt daværende nærmiljø. Deres arbeider har vært vist internasjonalt ved en rekke festivaler og utstillinger.
Kunstnerduoen var i Bodø på befaring i mai,
og utviklet ut i fra dette besøket prosjektet
Ghost Caravan, en skulpturell installasjon
som bestående av en campingvogn, metervis av båndsalat og funky rytmer. Gost
Caravan; en installasjon i en campingvogn
som var en absurd hyllest til det bortsatte
og folkelige, som gamle formater og campingvogner respresenterer her.
Båndsalaten, som tøt ut av alle vinduene,
refererte til musikk og musikkvideoer - VHS
båndets gyldne dager er forbi, og har en
historisk verdi.
I Ghost Caravan levde de bortsatte ting sine
liv videre, om enn noe innvadert av den
andre part.

Kjersti Solberg Monsen, som har en særlig
interesse for kamerabasert kunst. Termen
rørlig bild som brukes på svensk, er kanskje
mer dekkende og setter ingen begrensninger
for hva som kan innbefattes. I prosjektet
Lavvoloop var målet å invitere nordiske
kunstnere innenfor eget nettverk som innenfor et bredt genremessig uttrykk utforsker
det bevegelige bildet, hvor musikken som
virkemiddel fungerte som en rød tråd.
Et galleri hvor man vanligvis viser videokunst
ble på ParkART09 erstattet med en stor
lavvo. En lavvo kan man tenke tradisjonelt
har vært en arena for muntlig overføring
av historier samt utveksling av erfaring og
kunnskap. Den tradisjonelle lavvoen er som
symbol sterkt til stede på Nordkalotten, den
har i moderne form fått ulike avarter og
masseproduseres i dag i ulike materialer og
størrelser. Linken til det tradisjonelle ble ivarett med å legge reinskinn på bakken inne
i lavvoen. En sosial arena ble skapt som et
høyst alternativ rom under Parkenfestivlen.
Et rom der nye historier kunne fortelles og
nye erfaringer kunne oppstå.

1

2

3

Lavvoloop ble godt besøkt og man ser absolutt dette prosjektet som et fast bidrag til
kommende Parkenfestivaler.
Kunstnere som deltok i Lavvoloop:
Tobias Bernstrup (S), Tatu Hiltunen (Fi),
Linda Loeskow (Is), Annika Lundgren (S),
Heta Kuchka (Fi), Jacob Nielsen (DK), Kjersti
Solberg Monsen (N), Marius Mørch (N),
Martin Skauen (N), Sara Smith (S) Solveig
Syversen (N) og Kristin Tårnesvik.
Idé- og prosjektansvarlig bak ParkART:
Kjersti Solberg Monsen, Grethe Elvenes og
Kristoffer Dolmen

LAVVOLOOP

ParkART09 ble støttet av:
Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstnersenter,
Bodø Kommune, Nordland Fylkeskommune
og Nordland Kultursenter.

Nytt av året var konseptet Lavvoloop som
i hovedsak var utarbeidet av ParkARTs

Kjersti Solberg Monsen
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1 K.
 S. Monsen gjør de siste forberedelser
før åpning av ParkART09 . Foto: NOR/
Parkenfestivalen.
2 «Ghost Caravan» kom til sin rett utover
kvelden. Foto: NOR/Parkenfestivalen.
3 LavvoLoop plassert i sitt rette element. den litt
alternative «kinoen» ble godt besøkt under
årets Parkenfestival. Foto: Grethe Elvenes.
4 Mange nysgjerrige festivaledeltagere tok turen
innom Lavvo Loop. Her ser vi Sara Schmidts
video «Contemplations and regrets».

13

Skulpturlandskap Nordland
utvidet med ny skulptur av av brasilianeren

Cildo Meireles

I midten av september ble en ny skulptur i samlingen åpnet på Dønna. Samtidig åpnet en ny utstilling med fotografier av de andre 33 skulpturene som inngår i prosjektet.
valgt. Her er det like viktig å tenke på hva
som fins rundt skulpturen som å oppleve
selve skulpturen: Vi befinner oss i et åpent
landskap, vi står på stranden, ved en fjord
som en gang hadde en fergehavn, den
gamle skolen som nå blir restaurert for å bli
et museum, den åpne grønne naturengen
og de historiske minnene om at gangstien til
kirken for de som bodde her ute i skjærgården gikk gjennom her. I møtet med denne
skulpturen ser vi ingen former som minner
om tradisjonell skulpturkunst. I stedet blir
vi invitert ut på en rund plate som ligger på
bakken.
Vi blir satt i en situasjon hvor vi må bli fysisk
oppmerksomme på balansen vår og nærværet av andre mennesker på den samme
platen. Vi blir både deltakere og objektet for
andres blikk. Dette kunstverket utfordrer oss
både mentalt og fysisk.
Mange møtte opp til åpning av skulpturen til Cilde Meireles på Dønna. Den har en vippefunksjon som
gjør publikum til en deltaker i verket. Til neste sommer vil området rundt og på skulpturen være vokst
til av gress og vekster. Foto: Kristoffer Dolmen.

Nordland fylkeskommune forsetter denne
satsningen og har I samarbeid med Dønna
commune realisert Cildo Meireles verk While
you weight. Cildo Meireles er den første
kunstneren som lager en skulptur i den
andre fasen av Skulpturlandskap Nordland.
Prosjektets første fase ble avsluttet i 1998
med Anish Kapoors skulptur i Lødingen.
Denne nye fasen vil i først omgang bestå av
tre skulpturer, som settes opp på Dønna,
Rødøy og Træna. Kurator er finske Maaretta
Jaukkuri som er Kunstnerisk Leder på
Kunstnernes Hus i Oslo.
Cildo Meireles verk While you weight 1976
– 2009 har en tittel med en dobbel betydning, (dette er et ordspill mellom verbene
«wait» (vente) og «weight», (belaste/
tynge ned), som uttales på samme måte).
Skulpturen i Snekkevik på Dønna speiler
noen av de sentrale temaene i denne brasilianske kunstnerens arbeider. Om sin kunst
har han selv sagt at «Mine arbeider streber
mot å skape en situasjon av mental nær-
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het, stor enkelhet, umiddelbarhet, språkets
åpenhet og interaktivitet.» Et av kjennetegnene for Cildo Meireles kunst er at den
engasjerer oss, både fysisk og mentalt, og
den involverer ofte andre sanser enn det
visuelle. Vi kjenner dufter, og vi blir bevisste
på kroppens reaksjoner i møte med kunstverket. Vi vil ta på den taktilt forføreriske
overflaten. Stor variasjon i materialbruken
medfører at han har brukt både høy og gull
i sine kunstverk.

Cildo Meireles ble født i 1948 i Rio de
Janeiro, hvor han også bor i dag. Meireles
er en visuell poet og samtidig en politisk
bevisst kunstner. Voldsomme politiske hendelser i brasiliansk historie var tidligere ofte
utgangspunkt for hans arbeider. I dag er
han opptatt av vannmangelen som truer
enkelte deler av verden og av klimaforandringene, som han anser er de viktigste utfordringene verden nå står overfor.

Meireles vil invitere tilskueren inn i skulpturens verden. Derfor benytter han seg ofte
av installasjon som den formelle rammen
for kunstverket. En installasjon omfatter et
spesifikt rom hvor kunstneren plasserer de
meningsbærende elementene, som tilskuerne kan videreutvikle og assosiere med for
å skape sin egen historie av det de ser og
opplever.

Hans måte å nærme seg disse spørsmålene
på er likevel av det poetiske slaget, og han
vil at vi som tilskuere skal trekke våre egne
slutninger. Han vil ikke gi oss en modell på
hvordan vi burde oppføre oss, men viser i
stedet konsekvensene av våre handlinger
og vår tankegang. Cildo Meireles har i år
hatt en stor retrospektiv utstilling på Tate
Modern i London. Denne utstillingen ble
så vist i Barcelona og nå er den i Mexico
City. Meireles deltar også i årets Biennale
i Venezia og har tidligere f. eks stilt ut på
Documenta i Tyskland. Skulpturen på Dønna
er Meireles første prosjekt i Norge.

Skulpturen på Dønna er nøye plassert på
det stedet og i det området kunstneren har

Kristoffer Dolmen,
Kunst i Nordland

samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge

Janne Juvi Rasmussen – Suddenly I

love you (part two)

Galleri NordNorge, Harstad 18.09-04.10

Øverst fra venstre: «Twinklehand», brosje på jente, «My favorite Sound», collage/tegning/
c-print, «My Bubble», foto av brosje.
Nederst fra venstre: «Drawing Stars», akrylmaleri, «Yo-Yo», akrylmaleri, «Sailing», collage/
akryl/c-print.

Kunstneren Janne Juvi Rasmussen
åpnet ny utstilling i Harstad kunstforenings lokaler Galleri NordNorge
18. september.
Utstillingen har fått tittel «Suddenly I Love
You (part two)», da det er en fortsettelse
av en separatutstilling ved samme navn som
Rasmussen hadde på Ram galleri i Oslo i fjor
høst. Det er ikke de samme verkene som blir
stilt ut, men Rasmussen har jobbet videre
med noen av figurene som var sentrale i
utstillingen i Oslo.

Utstillingen i Harstad viser billedcollager i
hovedrommet, og inviterer til en nærmere
kikk på skaperprosessen i siderommet. Her
setter kunstneren opp en arbeidsstasjon som
vil vise hvordan hun jobber, og hvor hun
henter inspirasjon fra. Som bakteppe, viser
hun også foto av brosjene fra utstillingen i
Oslo.

og tradisjonelle portretter. I både sine objekter (brosjer og skulpturer) og i sine bilder
(maleri og tegning) søker hun å skape spenning mellom det rå og det sarte, og mellom
det uskyldige og det rampete. Hun skaper
figurer med glimt i øyet, som uttrykker følelser i spennet mellom sorg og glede, mellom
tøys og alvor.

Rasmussen lager objekter og bilder med sin
egen skapte figurverden som utgangspunkt.
Hun har klassisk skolering i bl.a. tegning og
skulptur, men jobber nå med et personlig og
stilisert figurativt uttrykk. Jannes formspråk
ligger et sted mellom tegneserie, «streetart»

Janne jobber både med billedkunst og
kunsthåndverk, men også med utsmykking,
illustrasjon og produktutvikling.

samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge

For mer informasjon besøk:
www.jannejuvi.no/
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Vigdis Bøyding stiller ut sine arbeider i Bodø
kunstforening 19. september til 4. oktober.
Bøyding arbeider i den grafiske teknikken
Mezzotint/koldnål. I et naturalistisk billedspråk. Hennes bilder er ofte stille, selv om
hun jobber i dramatiske kontraster mellom
det lyse og mørke, og store former.

Forsidemotiv: SEAS, Tromsø kunstforening. Foto: Arthur Arnesen.

Selv beskriver hun mezzotint som en kontemplativ teknikk: – Å arbeide med mezzotint kan
sammenliknes med å meditere. Det er ingen
andre teknikker som gir den samme opplevelsen av presisjon og stofflighet. De fine overgangene og taktile, svarte bunnflaten gjør ofte
at arbeid i mezzotint får et nesten mystisk,
grunnelig preg.
Vigdis Bøyding er utdannet ved Statens
Kunstakademi og har hatt en lang rekke
separatutstillinger og har deltatt på store
grafikkmønstringer i både inn- og utland.
Hun er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk
kulturråd og Nasjonalmuseet i Stockholm.
Vinterelva, Vigdis Bøyding.
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