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AKTUELLE UTSTILLINGER

Samarbeid for Den
Nordnorske Kunstscenen
SKINN inviterte nylig produsenter og formidlingsaktører
med landsdelsansvar og offentlig tilskudd til Kunstnettmøte i Bodø. Målsettingen for møtet var å finne
metoder for å oppnå bedre resultater for kunstformidling
i Nord-Norge gjennom samarbeide. Gjennom gruppearbeider og debatter kom det opp store og spenstige mål
for et Kunstnettverk i Nord-Norge.
Spredt befolkning og små tettsteder og byer i Nord-Norge gjør at det er en
stor utfordring å bygge opp og vedlikeholde faglig kompetanse og ressurser til
kunstfeltet. Dette gjelder både for kunstnere og for kunstinstitusjonene.
Som små enheter har det vært vanskelig å nå fram til bevilgende myndigheter,
og landsdelen har dermed forblitt lavt prioritert. Med små ressurser har det
også vært vanskelig å bli lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt
med unntak av noen få eksempler.
Den nordnorske kulturavtalen 2010 – 2013 har som visjon at kultursamarbeidet
i landsdelen skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende,
med høy kvalitet og som er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen.
Kunstnettmøtet konkluderte med å nedsette en interimgruppe som skal ta videre
de innspill som kom fram i møtet for å etablere et nettverk som ønsker å jobbe for
å etablere møteplasser for organisasjonene, kunstnere, og kunstutdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Møteplassen kan være en årlig stor kunstkonferanse hvor
man kan finne samarbeidspartnere, bygge nettverk og hente inspirasjon på tvers
av kunstformer. Hva arbeidsgruppen kommer frem til i sitt arbeide er ikke satt
enda, men målet er klart - å sammen styrke den nordnorske kunstscenen.
Et bredere og tettere samarbeid vil helt klart styrke kunstmiljøet. Ved å samle all
den verdifulle kompetansen og utnytte den bedre, vil det kunne stimulere til økt
skapende virksomhet, større produksjon og mer kunstformidling av høy kvalitet.
Det vil også bidra til å styrke de utdanningsinstitusjonene vi har i landsdelen. Ikke
minst vil økt samarbeid kunne bidra til langsiktig relasjonsbygging mellom miljøer
og institusjoner med tanke på større internasjonalt engasjement og samarbeid.
Gjennom felles front vil vi bidra til å kunne øke kunnskap om kunst - og skape
interesse for nordnorsk kunst og kunstnere.
Dersom kunstnerne og organisasjonene ønsker å imøtekomme målene i den
nordnorske kulturavtalen, vil en felles møteplass på tvers av kunst- og kulturuttrykk
kunne danne grunnlag for å sette i gang arbeidet med å styrke den nordnorske kunstscenen. Gjennom faglig oppdatering, dialog, nettverksbygging og samarbeid vil
man kunne samles om de virkemidlene som behøves for å bli lagt merke til – ikke
bare nasjonalt men også internasjonalt i større grad enn hva som er tilfellet i dag.
Gjennom samarbeid kan vi gi bedre, og flere opplevelser - Kunst løfter mennesket!

Gierdu
28.08-26.09 Harstad kunstforening
09.10-30.10 Bodø kunstforening
13.11-05.12 Árran Lulesamisk senter
11.12-16.01 RiddoDuottarMuseat,
Karasjok
George Osodi, Oil Rich N&N
04.09-26.09Hamsundsenteret, Hamarøy
11.09-19.09 Sorenskrivergården,
Sandnessjøen
25.09-03.10 Vega kommune, Folkets hus
09.10-17.10 Kunst og Kaos, Brønnøysund
23.10-31.10 Salten museum, Straumen
06.11-14.11 Vefsn museum, Mosjøen
20.11-28.11 Galleri Espolin, Kabelvåg
04.12-12.12 Sortland museum

Ingrid Cimmerbeck, keramikk
11.09 - 03.10 Bodø kunstforening
Ingrid Larssen: «Dypet»
17.9-26.9 NNKS, Blackbox, Svolvær
Brita Skybak, maleri
24.09 -20.10 Samisk kunstnersenter,
Karasjok
Høstutstilling, 25-års jubileum
25.09-27.09 ETS kunstforening,
Breistrand gamle skole
Brita Skybak, maleri
24.09 -20.10 Samisk kunstnersenter,
Karasjok
Den 64. Nordnorske Kunstutstilling
09.10-31.10 Rana kunstforening
«Våre seniorer»
01.10–14.11 Nordnorsk Kunstnersenter,
Svolvær

Uten Ramme; nye rom
22.10-19.12 - Tromsø Kunstforening
24.10 kl 20 foredrag av
Mari Fredriksen Sundet
30.10-28.11 Harstad kunstforening
Yngve Henriksen, malerier
og tegninger
07.08-19.09 Galleri Bodøgaard, Bodø
Ann Kristine Aanonsen og
Jan Steinum
27.08–26.09 NNKS, Svolvær
Being A Part - Samisk Kunstnerforbunds 30-årsjubileumsutstilling
27.08-03.10 Tromsø Kunstforening
Borderline Picturesque & the
Recounting Prospect - Edward
Clydesdale Thomson
27.8-03.10 Tromsø Kunstforening
Begynnelser (Karlsøya)
- Jørund Aase Falkenberg
27.08-03.10 Tromsø Kunstforening
Bending Water, Sven Påhlsson
04.09-26.09 Hamsunsenteret, Hamarøy
08.10-14.11 NNKS, Svolvær
08.01-30.10 Krypten, Bodø Domkirke
Norway Says
09.09-30.09 Galleri Kunst og Kaos,
Brønnøysund
«Mellom erindring og det glemte»,
maleri av Kjell Ivar Guldhav
10.09-02.10 Rana kunstforening

Port Maputo: A Tale of One City
02.09-30.09 Galleri Lille Kabelvåg
16.10-07.11 Galleri Ofoten, Narvik
20.11-19.12 Saltdal kunstforening, Rognan
Anna-Eva Bergmann og grafikk
fra galleriets samling
16.10-21.11 Galleri Bodøgaard
Earthbound – Surfing the Apocalypse Per Martinsen
15.10-21.11 - Tromsø Kunstforening
Hugo Aasjord, maleri
06.11-28.11 Bodø kunstforening
Deleted Messages - med den kroatiske
performancegruppa BADco.
17.11 - Rådstua (Tromsø Kunstforening)
Sissel Fredriksen og
Åslaug Krokann Berg
20.11–31.12 NNKS, Svolvær
Maleriet - Språk, Uttrykk,
Univers - Synnøve Persen
26.11-09.01 - Tromsø Kunstforening
Arterie - Ingrid Holand
26.11-09.01 - Tromsø Kunstforening
Den tradisjonelle juleutstillingen
28.11-22.12 Rana kunstforening
Astrid McGarrighan, diverse
04.12-21.12 Bodø kunstforening
Juleauksjon - Godbiter fra
grafikklageret
4.12 kl 14.00 - Tromsø Kunstforening

Lisbeth Glanfield, styremedlem i SKINN
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Lars Morell - The price of a song. Foto fra kunstnerens arkiv

Josefine Lyche - Rainbow Picket. Foto fra kunstnerens arkiv

Kunstnere på turnè

UTEN RAMME; NYE ROM
Uten ramme; nye rom er et stedsrelatert
kunstprosjekt med kunstnerne Josefine Lyche, Lars
Morell og Anders Sletvold Moe i et turnèformat som
bryter med den tradisjonelle vandreutstillingen. Tromsø Kunstforening er arena for første turnèstopp og
åpning av kunstprosjektet 22. oktober 2010.

Kunstnerne

Av Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i SKINN

Formidling

Uten ramme; nye rom er et samarbeidsprosjekt mellom SKINN- Se Kunst I NordNorge og Tromsø Kunstforening. Norsk Kulturråd har gitt betydelige 790 000 kroner
i tilskudd, noe som har gitt det nødvendige fundamentet for å kunne realisere turneprosjektet til ni steder i Nord-Norge. Dette er et ambisiøst prosjekt som eksperimenterer med mulighetene innenfor turnèformatet. Intensjonen er å utprøve og formidle
en retning i samtidskunsten hvor kunstnerne skaper verket på stedet. Å kunne skape
en serie av spesifikke arbeider for ulike rom er både en utfordring og en mulighet
for kunstnerne. Galleriene i Nord-Norge byr på svært ulike arkitektoniske sjangere
og planløsninger. Ved at kunstnerne er tilstede på hvert utstillingssted i turnéplanen
vil prosjektet bidra til økt kunnskap om de vilkår og utfordringer som er knyttet til
produksjon og formidling. For at kunstnerne skal ha de beste forutsetningene har de
i løpet av sommeren vært på research til de utvalgte stedene Bodø, Brønnøysund,
Svolvær, Rognan, Røst, Alta, Vadsø, Harstad og Tromsø.

Modernistisk maleri som horisont
Uten ramme ;nye rom belyser en tendens i dagens kunst, representert av de tre
utvalgte kunstnerne. Prosjektet tematiserer to hovedlinjer, hvor den ene er utforskning av maleriets utvidete felt, med utgangspunkt i det abstrakte, modernistiske
maleriet. Den andre er en utforskning av rom og arkitektur, som vil komme til uttrykk
på hvert enkelt sted prosjektet skal gjennomføres.
Maleriets muligheter kommer til uttrykk gjennom måten kunstnerne artikulerer og
forandrer rom. De arbeider i ulike uttrykk og teknikker, fra sterke geometriske former
i perfekt bearbeidelse, til decollage-teknikk. Et viktig aspekt hos Lyche, Sletvold Moe
og Morell er intensjonen om å skape illusjoner, forføre og forundre gjennom det
estetisk vakre.

Josefine Lyche, Lars Morell og Anders Sletvold Moe er tre unge og meget aktive
kunstnere som har høstet anerkjennelse både på den nasjonale og internasjonale
kunstscenen.
Sletvoll Moe er fra Trondheim og har tatt sin kunstutdannelse i Malmø og er bosatt
der. Lyche og Morell kommer henholdsvis fra Oslo og Kristiansand og har begge sin
akademiutdannelse fra Oslo. Lars Morell gikk for øvrig på Kunst og filmskolen i Kabelvåg i 2000 -2001 og er dermed den av kunstnerne som kjenner Nord-Norge best.

Det er et omfattende formidlingsprogram knyttet til prosjektet. Både workshops
og omvisninger vil blir arrangert på alle de utvalgte prosjektstedene. Dette vil skje
i samarbeid med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) Finnmark, Troms og Nordland.
Publikums forventninger til forholdet mellom arkitektur og kunstobjekt forrykkes når en
utforskning av gallerirommet finner sted. Det åpner imidlertid for nye formidlingsaspekter med fokus på denne spesielle retningen i samtidskunsten. Kunstnernes tilstedeværelse over tid under arbeidet med sine verk, og måten de velger å artikulere
og engasjere de ulike rommene på, vil skape en innsikt både i den kunstneriske prosessen og å skape oppmerksomhet omkring de respektive utstillingsstedene.
Prosjektet skal dokumenteres med videofilm for å gi innblikk i kunstnernes arbeidspraksis. Dette vil bli formidlet på monitor i utstillingen. Det skal også produseres
en publikasjon med faglig tekst, som blant annet skal behandle teamet videreutvikling og nyvurdering av modernismen. Samtidig skal den belyse de enkelte kunstnernes praksis, sammenligne dem, og på den måten skape en nyansert forståelse
av det som kan oppleves som en allmenn tendens. I og med at Publikasjonen skal
dokumentere prosjektet i tekst og bilder vil den bli ferdigstilt etter at prosjektet er
avsluttet.
I forbindelse med utstillingen vil vi arrangere en foredragsturné til de ulike visningssteder. I tillegg vil alle formidlere som engasjeres for Den kulturelle skolesekken også
holde omvisninger for et generelt publikum.
Mer informasjon om prosjektet blir lagt ut på www.skinn.org
Følg turnéen på blogg: utenramme.sekunst.no
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Nordland Musikkfestukes festivalkunstner 2010

Blått, rått og heftig
Det er i de store maleriene til Ynge Henriksen hans malerteknikk, abstrakte formspråk og fargekomposisjoner
sterkest kommer til sin rett. For med et granskende blikk åpner verkene for overraskende tvetydige tolkninger
av tid og rom.

Yngve Henriksen, Vinterdagbok 3, tempera og olje 120 cm x 120
cm, 2009. Foto: Amalie Selvik

Yngve Henriksen, Vinterdagbok 1, tempera og olje 120 cm x 120
cm, 2009. Foto: Amalie Selvik

Kunstkritikk av Amalie Marie Selvik

Festivalutstillingen under Nordland Musikkfestuke i Bodø er uten tvil en spennende
utstilling. De lyse utstillingslokalene til Galleri Bodøgaard vibrerer av Yngve Henriksens (45) fargesterke komposisjoner og abstrakte bildeunivers. Kunstneren presenterer en rekke store og små malerier i tempera og olje, og små pasteller, fra de to
siste årene.
Et rått samspill utkjempes i motivene til Henriksen. I « Vinterdagbok 1» (2009) består
komposisjonen av kalkulerte fargeflater som besluttsomt deler bildeflaten inn i kvadratiske og rektangulære felt. Mens lag på lag med maling, delvis løssluppent påført
tyntflytende og latt renne nedover bildeoverflaten, og delvis påført i tørre og brede
penselstrøk. Resultatet er en malerisk abstraksjon i oppløselig kaos og et tilfeldig spill
av farger. Henriksen har ingen gestikulerende strøk. Bygget opp av flater i uregelmessige malingssjikt av gråspettet sort, hvitt, blått og brunrødt avsløres fragmenter
av underliggende fargepåføringer i motivet. Assosiasjoner til urbane malingsslitte
murvegger er nærliggende. Spesielt i tolkningen av det dystre verket «Vinterdagbok 3» (2009). Brutalt tynget ned av rennende sortfarge inneholder verket en
rikdom av røff fargetekstur som får utstillingens mørkeste motiv til å ligne en tilgriset
graffitivegg.

Fastholder horisontlinjen
I sterk kontrast til «Vinterdagbok 3» er derimot «Veien hjem» (2010) et av Henriksens
mer lystigere malerier. Vakkert malt i himmelblå toner inneholder motivet en rad
mørke brunlige malingsklatter. Tolket som en rekke sandfargede svaberg, danner de
en horisontal grensegang mellom blå himmel og blått hav, og verket trer frem som et
havsaltet landskapsmaleri. Det er åpenbart at flere motiver inneholder en eller annen
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Yngve Henriksen, Vinterhav, 170 cm x 180 cm, tempera og olje,
2010. Foto: Kjell Ove Storvik

form for horisontlinje. Et enkelt og enestående kunstnerisk virkemiddel vi forbinder
med sjangeren landskapsmaleri. Linjen skiller jorden fra himmelen, og gir betrakteren
et perspektiv, og inntrykk av rom og dybde på et flatt lerret.
I «Vinterhav» (2010) kan en også finne en slik horisontlinje. Den dannes i møtet
mellom et smalt hvitt felt og et større koboltblått felt. Med en brun mindre firkant
i venstre del av bildet leder en mulig tolkning igjen til en sjøutsikt, i større grad en
til et urbant miljø. En utsikt over tung himmel og skummende hav ved stranden.
Den puddermatte mørke koboltblå fargen i verket suger til seg lyset. Det tilfører en
spesiell kvalitet og taktil stofflighet som kler godt verkets røffe formale uttrykk. Lerret
er, som i flere av Henriksens kunstverk, kraftig bearbeidet til en struktur som ligner
et skrukket laken.

Fri for nordlandsklisjeer
Bruken av blåfarger har lenge fulgt Yngve Henriksen. Aktiv i kunstlivet siden 1990-tallet har kunstneren fra Svolvær til stadighet arbeidet med et abstraherende formspråk.
Med en palett med innslag av primærfarger har hans tidligere kunst inneholdt stilistiske figurative innslag som hus, lavvo, fjell eller andre naturelementer. Foruten et
par motiv, som «I Stillheten etterpå» (2010) der en vagt kan oppfatte et hus i en blå
skumring, viser Henriksen i denne utstillingen å ha gitt slipp på slike litt klamme motiv
der værbitte naust og forlatte hus står som ensomme silhuetter mot et bakteppe av
naturidyll. Koselige over-sofaen-motiv slik en kjenner fra kunstnere som Sigmund
Olsvik, Eva Harr og Gunn Vottestad.
At en kan skimte noen mørke skyggeflekker i Henriksens bilder i denne utstillingen, overlater istedenfor mer til publikums egen fantasi. Kunstneren har redusert
betingelsene ned til kun noen få referansepunkter. Fri for overtydelige naturroman-

Yngve Henriksen, Stillheten etterpå, tempera og olje, 130 cm x 200 cm, 2010. Foto: Kjell Ove Storvik

tiske elementer, inneholder verkene tilstrekkelig med fragmentene til å fremkalle
assosiasjoner om de samme stemningene. Utstillingen vitner derfor om at Henriksen igjen forlater åpenbare nordlandsmotiver til et ytterligere abstrakt og ekspressivt
maleri som nesten nærmer seg det rent formalistiske.

Fra dagboken
Som for å antyde hemmelige personlige fortellinger, har Henriksen gitt maleriene
tittler som dagbok, ferd eller havskrift. Kanskje er det intime skildringer av dagligdagse opplevelser, eller observasjoner som er festet på lerretet i et forsøk på å fange
en sinnsstemning? I mørke og lyse verk vekker Henriksens abstraksjoner av den synlige verden en gjenklang av emosjonelle stemninger i det indre hos betrakteren. Det
trengs bare en gul malingsklatt plassert midt på horisontlinjen mellom det røde og
skittenhvite i verket «Ventetid» (2010), til å kunne tolke motivet til å ligne en blodrød
solnedgang smadret utover lerretet.
IHenriksens motiver råder de formale kvalitetene i penselstrøk, farger, former og flater
mer enn tidligere, men naturen er der enda. De horisontalrektangulære fargefeltene
kan minne mye om de store maleriene til den amerikanske kunstneren Mark Rothko.
Men der Rothkos fargeklanger forholdt seg rene, er Henriksens rik på røffe tvetydige
fargeteksturer dominert av blått. I store geometriske komposisjoner viser Henriksen i denne utstillingen en heftigere dyrkning av sitt abstrakte formspråk. Blant de
estetiske dimensjoner av fargerspill kan horisontlinjen være en enkel, men avgjørende
detalj. Dette er kunstverk som bekrefter Yngve Henriksens dyktighet som maler med
en sterk plass innenfor dagens mangfoldige samtidsmaleri.
Yngve Henriksen, Ventetid, tempera og olje, 125 cm x 125cm, 2010. Foto: Kjell Ove Storvik
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The Complete Explicit Recordings (1995-2010)

Untitled (High Velocity Splatter)

festspillutstilling – 2010 N.N.

Børre Sæthre
Som en av Nordens aller viktigste samtidskunstnere er
Børre Sæthre kjent for å transformere utstillingslokaler
til det ugjenkjennelige med sine totalinstallasjoner.
Anmeldelse av Torill Østby Haaland, Foto: Øivind Arvola

Det første som møtte en i det man gikk inn i Galleri Nord-Norge under festspilluka,
var et rom med vegger dekket av glinsende, utstående firkanter i krom; I det samme
rommet en rund, glamorøs scene omkranset av lyspærer. Lyden av verket Untitled
(Bell/ N.N.) fra andre etasje og lysrefleksjonene som oppsto på det myke, teppebelagte gulvet både benektet og henspilte på lokalets forhistorie som svømmehall.
Alle sanser ble bombardert av inntrykk. Regien var stram, og uttrykket slick.
I kjent stil gav Sæthre betrakteren følelsen av å ha tredd inn i en annen dimensjon.
I de andre rommene var imidlertid ikke dette grepet tatt i bruk i like stor grad.
Riktignok hadde hele utstillingslokalet totalt endret karakter, først og fremst på grunn
av at alt naturlig lys hadde blitt stengt ute. Men utstillingsrommene fremstod mer
som tradisjonelle hvite kuber, der enkeltverk hadde fått hver sin tildelte plass, mer
eller mindre adskilt fra hverandre. Av den grunn opplevdes utstillingen på Galleri
Nord-Norge litt som en skuffelse.
Børre Sæthre slo igjennom med installasjonen Masturbating with the Gods på Kunstnernes hus i 1998. Verket var formet som en lounge som betrakteren kunne tre inn
i. Estetikken var som tatt rett ut av en Stanley Kubric-film. Installasjonen inneholdt
også et utstoppet dådyr, samt andre mer eller mindre urovekkende elementer. Det
luksuriøse interiøret med den underliggende uroen var noe av det som satte Sæthre
på kunstkartet for alvor. Deretter skapte han sensasjon med separatutstillingen «My
Private Sky» på Astrup Fearnley-museet i 2001. Hi-tec-korridorer med automatiske
skyvedører, skjermer med filmer av lydløse eksplosjoner i sakte film og høyfrekvent
og inntrengende lyder fra en ukjent kilde var ting man fikk oppleve før man entret
nok et stilistisk slående rom, denne gangen med en hvit enhjørning i enden. Hele
utstillingen opplevdes som et komplett surrealistisk univers som man kunne stige inn
i. Nå står den igjen som en av 2000-tallets viktigste kunstbegivenheter.
Harstad er ikke den første byen Børre Sæthre har vært festspillutstiller for; I 2007 fikk
han utfolde seg i Bergen Kunsthall i forbindelse med Festspillene i Bergen. «From
someone who nearly died, but survived» var nok en spektakulær opplevelse i retro-

6 SKINNBLAD

september 2010

futuristisk design og utstoppede dyr. En hvit hest med påmonterte vinger sto igjen
som utstillingens høydepunkt: Diffus bak frostet glass skimtet man åpenbaringen
Pegasus fra gresk mytologi. De svarte ravnene med lysende øyne, som fra før var
kjent fra Nasjonalmuseets «Kyss Frosken»-utstilling, var også et viktig element i
utstillingen som ellers gav betrakteren følelsen av å spille hovedrollen i en dyster og
stilsikker sci-fi-film fra 1960- eller 70-tallet.
I et av rommene i Galleri Nord-Norge fikk vi oppleve en samling verk med Sæthres
karakterisktiske lekre, designmessige estetikk kombinert med undergangstemaer.
Enkeltverkene fremsto likevel som løsrevet fra hverandre sammenlignet med hans
tidligere utstillinger. Først to frostede glassplater med ordene «Nothing Left//Nothing
To Care For». Lenger inn i et hjørne Moog Suicide 2010 med lignende suicidalt tema:
et keyboard hengende i en ledning fra taket. På gulvet en haug med hvite, blanke
LP-plater med en øks i seg. Assosiasjonene gikk til Mattias Faldbakkens tomme bruk
av analoge medier fra forrige århundre. Men hos Sæthre blir mediet i større grad en
fetisj. Riktignok er vinylen tom, men den er samtidig lekker, noe man ønsker å samle
på, til tross for at de har mistet sin funksjon i en digital verden. Resten av rommet
besto av instrumenter som satte tankene tilbake til Kubrics 2001 – en romodyssé.
Fascinerende enkeltarbeider, men Sæthre lykkes ikke i like stor grad som tidligere i å
få tilskueren til å føle seg som del av en absurd og fengslende fortelling.
I andre etasje opplever vi en snedig måte å kombinere det kroppslige og perverterte med det designede og syntetiske: Installasjonen Untitled (High Velocity Splatter)
2010 viser en stilisert og forstørret ejakulasjon laget i neonlys. Her viderefører virkelig
Sæthre sine velkjente temaer på nye og banebrytende måter. Kanskje har Sæthre
gått lei av de utstoppede dyrene som har blitt til et slags varemerke for ham både
nasjonalt og internasjonalt. I Doing Horse refererer han til tidligere verk på en
negerende måte. Tre mindre, kvadratiske bilder, innrammet på tradisjonelt vis, henger
ved siden av hverandre. Det første viser en hvit hest, invertert, slik at den fremstår
som grå-svart. Over øynene dens er det tapet tre striper. Neste bilde er helt sort,
men glass-innrammingen gjør oss bevisste på rommet rundt oss. Det siste bildet: en
stjerne, som henspiller på lysrefleksjonene i utstillingens krombelagte vegg.
Høydepunktet i åpningshelgen var uansett en av opptredene som Børre Sæthre
hadde invitert til på scenen i hovedrommet. Kledd i sort og gjennomboret av en stor
gren, med håret foran ansiktet så hun ikke kunne se, ble Tori Wrånes ledet opp. Ved

Ateliér Nøss

Interiør fra den tidligere fjøsbygningen hvor vi her ser en utstilling av Gunnar Tollefsen sine malerier
og skulpturer

Familien Tollefsen har samler de kreative kreftene i
ateliér og galleri på yttersida av Andøya i Vesterålen.
Av Espen Tollefsen

Sommeren 2010 var den sjette sommeren på rad dørene ble åpnet for publikum i
den ombygde låvebygningen i bygda Nøss. Gården er billedkunstner Gunnar Tollefsens barndomshjem, hvor låvebygningen nå er bygget om til fellesatelier og galleri
for familien.
Ideen om et felles visningssted hadde modnet over mange år, men det var ikke før
sommeren 2005 Gunnar, Åse, Siri og Espen Tollefsen kunne ønske velkommen til
den første utstillingen. Familien er spredd rundt i landet, men møtes i Vesterålen,
flere ganger i året, hvor alle fire jobber på ulike felt innenfor kunst, kunsthåndverk
og design. Møtene i nord har vært både familiesamling og jobbfellesskap. Interessen
og den positive responsen etter åpningen i 2005, gjorde det enkelt å fortsette, og
familien har gradvis utvidet utstillingsarealet.
Strekningen på vestsida av Andøya hvor bygda Nøss ligger er en populær vei om
sommeren. Både for befolkningen i distriktet på midnattsoltur og for turister som
har vært på hvalsafari på Andenes og som er på vei videre til Lofoten eller Senja.
Landskapet med de store kontrastene mellom flate myrer, takkete fjelltopper og kritthvite strender har også gitt strekningen status som Nasjonal Turistveg.
Endel av arbeidene som vises i sommergalleriet er inspirert av dette landskapet. Men
den positive responsen på bredden av arbeider har vært viktigste motivasjon for å
fortsette dette familieprosjektet.
Moog Suicide

hjelp av trekkspill og fengslende vokal fremførte hun en melankolsk vals som gikk i
nydelig dialog med Sæthres univers.
I noen gamle frisørlokaler tvers over Grand Hotel, kunne man oppleve studenter fra
Kunstakademiet i Tromsø som på grunnlag av en ukes workshop med Børre Sæthre
hadde laget en egen gruppeutstilling relatert til festspillutstillingen. Performancen
til Sjur Nyvold refererte her til Sæthres kunst ved å både ta opp seg det vakre og
uberørte, og det ekstatiske og lysbetonte. Opptredenen hans startet som uskyldsren
sang, for så å gå over i heftig klubbdans. Måker med lysende øyne dukker opp i et annet verk i utstillingen, og grunnen til at referansen fremstår som tydelig, er at Sæthre
for lengst er blitt en del av norsk Kunstkanon.

Gunnar Tollefsen jobber med maleri, tegning, grafikk, relieffer og skulpturer i tre. Han har
utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo og har hatt utstillinger i Norge og Sverige.
Innkjøpt av Norsk Kunstmuseum, Norsk Kulturråd og flere offentlige bygg.
Åse Tollefsen har spesialisert seg innenfor ulike vevteknikker, og har også sammen
med Gunnar utført flere utsmykkingsoppdrag. Hun er Utdannet ved Statens Kvinnelige
Industri-skole, (nå Statens lærerskole i Forming),med spesialutdanning i vev.
Espen Tollefsen jobber med fotografisk kunstutsmykking, fotobasert illustrasjon og dokumentarfotografi for magasiner. Har deltatt på Den Nordnorske Kunstutstilling flere ganger og
er innkjøpt av Norsk Kulturråd. Skal ha flere seperatutstillinger i Norge og Sverige det neste
året. Har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag både for det private næringsliv og det offentlige.
Bor i Oslo og er også tilknyttet atelierfelleskapet på Lavetthuset, Hovedøya, Oslo.
Siri Tollefsen jobber med tekstildesign og kunsthåndverk i ulike formater og teknikker. Utdannet ved Kunsthøyskolene i Bergen og Oslo med hovedfag i tekstil. Bor og arbeider i Bergen
med atelier på USF Verftet og utsalg på Bryggen. Har deltatt på en rekke gruppeutstillinger.
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Nordnorsk kunstmuseum Anna-eva bergman

FRA SURREALISMEN TIL
FINNMARKSBILDENE
Den 9. oktober åpner Nordnorsk Kunstmuseum Anna-Eva
Bergman: Fra surrealismen til Finnmarksbildene, en storstilt
utstilling med maleri, tegning og grafikk av den norske
kunstneren Anna-Eva Bergman (1909 – 1987).

Av Lise Dahl, prosjektkoordinator NNKM

Cap Noir, 1977. Foto: Jan Martin Berg

Nordnorsk Kunstmuseum velger å sette fokus på Bergmans senere
arbeider, og hvordan hennes fascinasjon for Nord-Norge kommer til
uttrykk i hennes kunst. Utstillingen vil dermed bli supplert med blant annet
verket Finnmark i gull, 1965, som er innlånt fra Sametinget i Karasjok,
samt verker fra Nordnorsk Kunstmuseums egen samling.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Fondation Hans Hartung et
Anna-Eva Bergman i Antibes, Frankrike; Nordnorsk Kunstmuseum, Henie
Onstad Kunstsenter og Bergen Kunstmuseum, og spenner seg fra Bergmans surrealistiske periode i årene 1949 til 1952 og frem til hennes
senere og mer monumentale stil.

Tidlige år
Anna-Eva Bergman (f. 1909 i Stockholm) tok sin kunstutdannelse i Oslo i
årene 1925 til 1928, først ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og
deretter Statens Kunstakademi, under Axel Revold. Senere ble det studier
både i Wien og Paris. I Paris traff hun sitt livs kjærlighet, den kjente tyske
kunstneren Hans Hartung, som arbeidet innenfor et abstrakt formspråk.
Paret bosatte seg på Menorca hvor de sammen studerte geometriens
konstruktive betydning for maleriet, parallelt med de gamle mestere.
I løpet av disse årene utviklet ekteparet en dyp interesse for det gylne
snitt, en interesse som hos Bergman skulle vare livet ut.

Det gylne snitt i et modernistisk formspråk
Etter et ulykksalig brudd med Hans Hartung i 1939, vendte Anna-Eva Bergman hjem til Norge igjen. Årene i Norge ble til ulykkelige år i et mislykket
ekteskap nummer to, og med andre verdenskrigs dystre påkjenninger.
Bergman tok ikke opp malerpenselen før krigens slutt, og den spede
begynnelse ble utført i den konvensjonelle figurative tradisjonen. Interessen for det gylne snitt skulle etter hvert føre henne over i abstraksjonen.
Inspirasjon fra de europeiske strømninger hun hadde stiftet bekjentskap
med i Tyskland, Frankrike og Italia gjennom 1930-årene, gjorde hennes
kunst en dreining fra det figurative til det nonfigurative, inspirert av Vassily
Kandinskys tanker om det åndelige i kunsten, og Joan Mirò og Paul Klees
krysninger mellom det organiske og det geometriske. I egne dagboknotater redegjør hun for hvordan det gylne snitt skulle bygge opp om
bildets tematikk, hvordan det skulle ligge til grunn for hele bildets formale
oppbygning, og virke sammen med dets motiv, linjer, rytme, form og
farger.
I Norge fikk Bergman kritikk for sin nye stil. Man forstod ikke hennes
kunst, og man betraktet den som ren dekor uten å gå dypere inn i hennes
nonfigurative prosjekt. Men ved siden av andre norske pionerer innen
abstrakt maleri, som Gunnar S. Gundersen, Ludvig Eikaas og Jacob Weideman, førte Bergmans bidrag til at i etterkrigstidens Norge, nærmere tjue
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år senere enn i utlandet, skulle en abstrakt tradisjon så smått spire også her hjemme.
Sammen med Inger Sitter, Carl Nesjar, Harald Ruud og Rigmor Holter opplevde
Anna-Eva Bergman tre somrer på Citadelløya utenfor Stavern, alle viet til studier av
naturens egne abstraksjoner.

Anna-Eva Bergman og Nord-Norge
I 1952 reiste Bergman tilbake til Paris hvor hun gjenforentes med Hans Hartung, en
gjenforening som innebar konstruktive endringer i Bergmans liv. Hun opplevde nå
større selvstendighet og utvikler etter hvert en egen, høyst personlige stil. Kanskje
skal vi ubeskjedent antyde at nettopp det nordnorske landskapet skulle komme til
å utløse denne omveltningen? Bergman foretok to reiser med Hurtigruten til NordNorge. Første gang alene i 1950, og deretter sammen med Hartung i 1964. Sistnevnte tur var mot slutten av juni måned med Nordstjernen, og turen varte hele
veien langs kysten, fra Bergen til Kirkenes, og tilbake. Hun uttaler til A-magasinet den
21.04.79: ”Det er Finnmark og Nord-Norge jeg drømmer om. Lyset der setter meg i
ekstase. Det ligger lagvis og gir inntrykk av forskjellige rom som samtidig er nær og
langt borte. Det kan virke som det er luftlag mellom lysstrålene og disse luftlagene
danner et eget perspektiv. Det er mystisk.”
I Bergmans og Hartungs nye hjem i Antibes hadde hun nå fått større atelier, og med
det nordnorske lyset og landskapet i minne finner hun frem til ”den store stil”, med
monumentale og reduktive motiver. Hun gjenforenes med figurasjonen og vektlegger steinformer, fjellprofiler, himmellegemer og trær. Hun endrer samtidig teknikk
fra olje til tempera, og begynner å eksperimentere med metallfolie i bildene - sølv,
aluminium, gull, kopper, bronse - en teknikk hun var ganske alene om, også internasjonalt, og som skulle bli hennes varemerke.

Bergmans grafiske universer
Grafikken kom nokså sent inn i Bergmans kunstnerskap. I Paris på begynnelsen av
1950-tallet utførte hun de første etsningene av sine ”universer”, som hun selv kalte
disse motivene bestående av stein, himmellegemer og galakser. Særlig tresnittet
skulle bli hennes yndlingsteknikk. Hun gledet seg over treets linjestruktur og den
direkte følelsen med treet som materiale. Ser man på hvilke utstillinger Anna-Eva
Bergman produserte i inn- og utland i første halvdel av 1950-tallet, var det først og
fremst grafikk hun stilte ut, og i 1955 deltok hun med grafiske arbeider i den norske
paviljongen på Sao Paolo-biennalen.

”Hjemkomsten”
I løpet av sin kunstnerkarriere høstet Bergman stor anerkjennelse internasjonalt. Hun
var ettertraktet og viste utstillinger både i Frankrike, Tyskland og Italia. Først etter
hennes død i 1987 begynte man å legge merke til henne hjemme i Norge, fortrinnsvis fikk hennes senere kunstnerskap atskillig større aksept og rosende omtale enn
de tidligere konstruktivistiske, geometriske og nonfigurative arbeidene. Anna-Eva
Bergmans kunst vies stadig større oppmerksomhet og har endelig funnet en plass i
etterkrigstidens norske kunsthistorie som er hennes kunstnerskap verdig.

LANDSDELSDEKKENDE PROGRAM
Nordnorsk Kunstmuseum har som en av sine fremste oppgaver å formidle
kunst til hele den nordnorske befolkningen. På bakgrunn av dette er det nylig
opprettet en avdeling som skal produsere og turnere utstillinger i de tre nordligste fylkene, inkludert Svalbard. Utstillingene vil i hovedsak være produsert fra
Nordnorsk Kunstmuseums egen samling, og kunsthistoriker Lise Dahl er ansatt
som koordinator for dette prosjektet.
Nordnorsk Kunstmuseum er stolt av å kunne presentere den første vandreutstillingen, utstillingen Anna-Eva Bergmans universer. Ustillingen består av 19
grafiske arbeider, for anledningen innkjøpt av Sparebankstiftelsen DnB NOR og
Nordnorsk Kunstmuseum.
Utstillingen skal vandre til elleve steder i Nord-Norge, fra Honningsvåg i nord til
Mo i Rana i sør, og den starter sin turné i Hammerfests nye kulturhus AKS den
2. desember 2010.

Sigrud Szetu, collage,tørrpastell/akryl.100/100cm. 2010. Foto fra kunstnerens arkiv

Sigrid Szetus bilder i
Nyksund galleri 8439
Av Eva Skotnes Vikjord, SKINN

Kvitbrygga i Nyksund er blitt til et unik galleri denne sommeren. Brygga er sterkt
preget av tidens tann og vitner lite om at det er et galleri her, før en nymalt orange
ytterdør fanger oppmerksomheten og leder vei. Galleriet omfatter et lite rom bygget
opp med hvit duk som dekker hull i tak og vegger. I sin lysgjennomtrengelige kvalitet sørger den også for et skiftende lysspill i rommet. Det gamle gulvet, søyler og
bjelker blir motstykker til de rene hvite flatene i tak og vegger. Galleriets atmosfærisk
kvalitet skaper en sanselig kontekst til Sigrid Szetus fargerike bilder.
Kjennetegnet på Sirid Szetus bilder er fargesterke fragmenter harmonisert i en
helhetlig symfoni. Collagene hennes består av fargeflater bygget opp i ulike lag og
danner billedrom i flere sjikt. Bildene domineres av sterke røde , blå, og grønne
felt som er bundet sammen med striper og linjer til spenningsfylte fargelandskap.
Formene og fargene er strategisk plassert og utgjør sanselige abstrakte uttrykk, som
kan forbindes med naturen og årstidene, så vel som mennesket skiftende stemninger.
I sjiktenes små billedrom kan et lite fragment være det bærende og
assosieres lett til naturens orden slik det er i Szetus store røde fargekomposisjon,
Uten tittel (se bilde). Her kan man antyde solens former i mikro- og makrokosmisk
perspektiv innhyllet i midnattsolens mest ildfulle toner.
Sigrid Szetu er født og bosatt i Nyksund, men har tatt kunstutdannelsen i Bergen og London og har
også hatt sterk tilknytning til Malaysia.Kunstneren har i samarbeid med Øksnes Kunstforening skapt
Galleri 8439 oppkalt etter postnummeret til Nyksund.
Kvitbrygga i Nyksund. Foto Eva Skotnes Vikjord
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LIAF 2010 - INVASJON KUBA
LIAF 2010 - INVASJON KUBA ble arrangert i Svolvær
i midten av juni på Kuba, Svinøya. De historiske bunk-erne og
tørrfiskhjellene var den fysiske og konteks-tuelle rammen for
festivalen og kunstnerne jobbet stedspesifikt og performativt
med dette som utgangs-punkt.
Av Helga-Marie Nordby, Kunstakademiet i Tromsø. Foto: Eivind Fausa Storvik

I alt var sytten kunstnere og forfattere involvert i festivalen. Ved å så eksplisitt ta bruk
området, bruke hjeller som utgangspunkt for performance, scene, restaurant, sauna
og klubb og bruke bunkerne til kunstprosjekter, var målet å skape fornyet nysgjerrighet og interesse for LIAF. Festivalen som varte i to dager ble besøkt av i overkant
tusen mennesker. Ca 300 av disse var innom Sami Rintalas Tørrfisksauna hvor prosjektet Sauna Sessions ble avholdt begge dager. Kunstnere som Ivan Galuzin og Anders
Smebye og forfatterne Morten Wintervold og Sigbjørn Skåden gjorde suksess med
performancer og diktopplesning blant svettende lokale og kunstpublikummere.

Utekjøkken ved Kjellingvatnet (Kokker: Juan Castillo og Juan Pablo Langlois Vicuña), juli 2010.
Foto: Karolin Tampere

Syvende sommeren
på Sørfinnset skole
Av Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm, Sørfinnset skole/ the nord land

Sørfinnset skole/ the nord land ble initiert som en del av Nordland fylkes satsing på samtidskunst, Kunst-neriske forstyrrelser
og skal vare evig. Stedet er Sørfinnset i Gildeskål.
Virksomheten er et samarbeid med the land foundation i Thailand og på invitasjon
fra bygdas velforening. I fylket og Gildeskål kommune har det siden 2003 foregått
heftig utprøving av kunstens tøyelighet. Utgangspunktet har vært stedets ressurser –
sosialt og naturgitt – og spørsmål om hva som kan gjøres. Sørfinnset skole/ the nord
land har for over hundre kunstnere, og andre interesserte fra mange land vært et
etterlengtet fristed for frivillig innsats, lokalt engasjement, motkultur, naturopplevelser
og utfordrende samtidskunst. Noen samlingspunkter har vært bygging av thai-huset
og gammen. De er nye bidrag til det offentlig eide området ved Kjellingvatnet hvor
Jan Håfströms Den glömda staden ligger fra før.
Skolen har fungert som storkjøkken, overnattingsplass og et sted hvor kunnskapsformidling gjelder. Presentasjoner, workshops, måltider og samtaler har lagd liv i den
nedlagte barneskolen. Unike, intense møter og kollektivt arbeid har gjort Sørfinnset
skole/ the nord land kjent langt utenfor Nordland og i kunstverden sett på som foregangsprosjekt og forskningsobjekt.
I sommer har disse vært på skolen: Kjetil Bentsen, Juan Castillo, Anna Ceeh,
Benjamin Echazarreta, Ina Eriksen, Diego Fernandez, Geir Tore Holm, Gry-Hege
Johansen, Søssa Jørgensen, Juan Pablo Langlois Vicuña, Camila Marambio, Stefan Mitterer, Franz Pomassl, Hans Hamid Rasmussen, Åke Sjöberg, Kine Simonsen, Jørgen
Skjulstad, Ian Szydlowski, Karolin Tampere og Anu Vahtra.
Nordnorsk kunstnerssenter, Chiles kulturråd, Østerrikes ambassade og Kulturkontakt
Nord har bidratt med midler.
Sørfinnset skole/ the nord land deltar på Gentle Actions på Kunstnernes Hus, Oslo, 24.
oktober til 14. november og årets potetdag er 19. september. Det blir sannsynligvis
det siste arrangementet på skolen. Gildeskål kommune har nå solgt bygningen som
fritidsbolig.
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I Tori Wrånes spektakulære performance «Loose Cannon» hang kunstneren og et flygel 18 meter over bakken festet til en fjellvegg. Iført en fangeliknende snippkjole
spilte Tori en egenkomponerte sang. I det hun er ferdig, kryper inn i flygelet og lukker
flygellokket, fosser det vann ut av flygelets underside og nedover fjellsiden. Under
festivaldag to får publikum en helt ny versjon av performancen «Loose Cannon».
Wrånes kommer til syne på toppen av bunkeren med en brennende fakkel i hånden.
Akkurat på slaget halv sju seiler Nordgående hurtigrute forbi og skipet og kunstneren
henholdsvis tuter og synger duett. Fakkelen kastes ned i flygelkassen og flygelet
brenner opp.
Monica Winthers performance og installasjon «Men aldri så jeg i et blikk en større
lengsel lagt» foregikk både på taket og inne i og utenfor bunkeren. Winther transformerte gjennom sang, monolog, lys, video, objekter og selvplantede blomster den
grove og kalde betongbunkeren til et vakkert og sørgmodig sted.
Jan Bünnigs prosjekt «Cave Lessons» var en serie åpne tegnekurs som foregikk i en
annen bunker. Her tegnet deltakerne med selvlysende kritt og tusjer rett på veggen.
Motivet var to aktmodeller, en mann og en kvinne opplyst av levende flammer fra
rommets eneste lysskilde – et åpent bål midt i rommet.
På kveldstid ble det holdt konserter under hengende tørrfisk med først og fremst
nordnorske band som Adjagas, Moddi, Joddski, Kråkesølv, Senjahopen og Æ. Neste
LIAF vil foregå i august 2011 og kurateres av Thora Dolven Balke og Linn Pedersen.
Tori Wrånes «Loose Cannon»

Ann-Kristin Einarsens deltok på «Kunstkompasset» med et fuglehus-lignende verk som
vekket undring hos publikum.

Charlotte Nilsen «Kunstkiosk»

Festspillene i Nord-Norge 2010

Kunsten ut til folket på FINN
Under festspilluka i Harstad i år, ble det arrangert et
orienteringsløp om kunst ved navn «Kunstkompasset». Kunstner og styremedlem i NNKS, Janne Juvi
Rasmussen, ledet prosjektet, som ble støttet av FINN
og NNKS og var del av byfest-programmet. Tanken var
å få kunsten ut til folket, der de faktisk ferdes.

I noen vinduer like ved, viste Grethe Einarsen (Narvik) sine fotografier. I bildene hadde
hun tatt i bruk reklameestetikk, men tekstene hadde en historisk og sakral opprinnelse, og det gjorde at bildene gav helt andre assosiasjoner enn det vi vanligvis
forbinder med reklame. I samme bygg, i det nye smykkeverkstedet BTQ, stilte Are
Andreassen (Fleinvær) og Britt Therese Qvam (Harstad) ut et felles prosjekt: BTQs
brosjer laget med utgangspunkt i figurer i Are Andreassens grafiske trykk. Gikk man
videre bortover havnepromenaden, kunne man se Michel Diniz De Carvalhos (Harstad) verk, der pumpestasjonshuset på Havnepaviljongen hadde blitt totaltransformert
med et fargerikt og politisk ladet veggarbeid.

Av Torill Østby Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter, foto Janne Juvi Rasmussen

Fra torgområdet og utover havnepromenaden mot kulturhuset var det kunstinnslag i
alt fra tomme butikkvindu til skulpturelle prosjekter utendørs. Publikum kunne finne
frem til kunsten ved hjelp av et kart. For å engasjere folk ytterligere fulgte det også
med spørsmål om hvert verk som man kunne levere inn og dermed være med
på trekningen av en helikoptertur over Harstad by. I tillegg kunne alle prosjektene
selvfølgelig oppleves av alle andre mer eller mindre tilfeldig forbipasserende. Og
verkene skapte engasjement. 200 kart ble delt ut, og 50 var med på trekningen av
premien. Mange brukte kartene som guiding og informasjon. Kunsten vakte også
oppmerksomhet fra tilfeldig forbipasserende.
Lars Erik Karlsens (Svolvær) kunstneriske protest mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen var tydelig i sitt uttrykk med oljeflasker hengende på fiskehjell laget av plast.
Forbipasserende på havnepromenaden lot seg begeistre og kanskje også provosere.
Et annet verk litt lenger bort på havnepromenaden, som i alle betydninger av ordet
satte publikum i aktivitet, var Ann Kristin Einarsens (Narvik/Oslo) fuglehus. Huset
vekket undring med sin overdimensjonerte skala; flere forsøkte å klatre inn i det, og
størrelsen ble understreket da noen – uvisst hvem – plasserte et hønseegg i redet.

Janne Juvi Rasmussen deltok med et tekstilverk ved navn Waking my stone, en underfundig figur - i kjent stil inspirert av japanske tegneseriefigurer - med en stein i bånd.
Et humoristisk og rørende innslag i Gågata. Et steinkast unna, i vinduene til en nedlagt
pub, viste Veronica Melå utdrag fra sitt pågående bokprosjekt om divisjonsmusikken
i Harstad. Fotografiene er en fullstendig dokumentariske, i motsetning til Bjørn Tore
Stavangs (Kabelvåg) verk i vinduene til den gamle turistinformasjonen på Torget; en
fotomontasje satt sammen av over 100 A4-ark viste en speiling av Torget slik det så
ut noen uker før festspillene. Resultatet ble en dobbel speiling: både en fotografisk
illusjon, og den faktiske speilingen av hvite plasttelt som var satt opp i forbindelse
med markedet på Torget. Spørsmål rundt tid og sted dukket opp på snedig vis. Hvis
man beveget seg videre inn på Bertheustorget kunne man oppleve Charlotte Nilsen
(Tromsø) som hadde installert seg med redesign-butikk i «Kunstkiosken». Her var det
mulig å få kjøpt seg fargerike og unike drakter, og få tips til hvordan man selv kan
gjøre et kjedelig plagg mer spenstig.
Kunstkompasset var et velykket og populært innslag i festspillene som gjorde det
mulig med møter mellom kunst og folk også utenfor gallerirommet.
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Utstillingsturné i regi av SKINN

Nordnorsk Kunstnersenter 27.08- 26.09

Oil Rich N&N
av George Osodi

Jan Steinum og
Ann Kristine Aanonsen

SKINN - Se kunst i Nord-Norge presenterer en meget samfunnsaktuell
turné i Nord-Norge. Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design og turnéres fra september 2010 til april
2011.

Høstens første utstilling på Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær
viser to kunstnere som begge, på forskjellig tidspunkt, startet sin
kunstutdannelse i Kabelvåg. Det er i utgangspunktet snakk om to
separatutstillinger, men det er likevel ingen tilfeldighet at de stiller ut
samtidig. Begge jobber multimedialt, og begge har hagen som
motivisk utgangspunkt.

Oil Rich N&N åpner i Sandnessjøen den 11. september i Sorenskrivergården og fortsetter deretter til 15 steder i de tre nordlige fylkene. Det er gledelig at vi denne
gang har fått inn museer som lokale arrangører med hele 9 visningssteder. Utstillings-formen er slideshow vist direkte på vegg. To projektorer viser totalt 250 bilder.
Det er ingen lyd. Utstillingen henvender seg til et bredt publikum; skoleklasser fra
mellomtrinn og oppover så vel som voksne.
I Oil Rich N&N sammenligner den nigerianske fotografen George Osodi den norske
oljeindustrien med Nigerias. Osodi er opptatt av hverdagslivet der oljeproduksjonen
foregår. Det er store forskjeller mellom dagliglivet i Norge og Nigeria. Nigeria-deltaet
kjennetegnes av dårlig infrastruktur, et ikke-eksisterende velferdssystem og en overflatisk miljøpolitikk. Osodi er ikke ute etter å sjokkere, men legger heller til rette for at
besøkeren kan gjøre seg opp sin egen mening. Hans dokumentasjon av det oljerike
deltaet sør i Nigeria har ført til et omfattende verk som tar for seg de ekstreme
forholdene i regionen, både samfunns- og miljømessig. Oljelekkasjer og gassbranner
ødelegger lokalmiljøet og forårsaker en rekke helseproblemer. Den voksende uviljen
mot oljeindustrien og statsansatte har gitt klar bane for væpnet militia som ikke nøler
med å bruke vold for å forsvare sine rettigheter. Fotografiene fra Norge ble gjort
under opphold i Stavanger; Oslo og Lofoten i 2008.
Om kunstneren George Osodi jobber som frilansfotograf innen fotografi/journalistikk og
kunstnerisk fotodokumentasjon. Han er født 1974 i Lagos, Nigeria. I sammenheng med sitt
arbeid for lokale og internasjonale medier i perioden 1999 – 2008, ble hans bilder publisert
i mange internasjonale media som New York Times, Newsweek, Time Magazine og Der
Spiegel. I 2004 ble han valgt til Fuji African Photojournalist of the year.
Osodis verker er ofte laget med en kritisk blikk på hans hjemland Nigeria. Kunstneren dokumenterer og fortolker komplekse problemstillinger på det afrikanske kontinent, fra overtro og
bilulykker til oljeforurensing og illegal minedrift. Han sier selv at han overfører informasjon i
en meget enkel ramme: – Rammen – estetikken - skal gjøre folk så nysgjerrige at de får lyst
til å snakke med hverandre om hva de ser. Bildene er utgangspunkt for en diskusjon, og alle
skal kunne forstå hva bildet sier. Folk skal aldri kunne si at mine bilder har fått make-up, jeg
overdriver ikke. Manipulerer ikke.
Osodi har allerede blitt vist i en rekke solo-og gruppeutstillinger, derbland Intempéries, Sao
Paolo 2009 og Documenta 12, Kassel 2007. Kunstneren er bosatt i Lagos og London. Han var
med sitt seneste verk De Money en av de nominerte til Sony World Photography Award 2010.
www.georgeosodi.co.uk
Ogoni Boy, 2007. Foto © George Osodi
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Av Torill Haaland, NNKS

Jan Steinum: «hagen. rom mellom tid»
Jan Steinum bruker hagen som motiv for å tematisere hvordan alle ting over tid er i
langsom forandring. Ved hjelp av objekter, skulpturell installasjon og video som går
i visuell dialog med hverandre, gir han et bilde på hvordan vi som individer opplever
tid. Han setter spørsmålstegn ved persepsjonens evne til å oppfatte forandring. I sin
form og i det visuelle språket er verkene transformative i den forstand at de leder
persepsjonen mot nye rom.
Jan Steinum er født i Lom (1970) og bosatt på Nesodden utenfor Oslo. Utdannelsen
har han blant annet fra Kunstskolen i Kabelvåg (1989) og Kunstakademiet i Trondheim (1995). Steinum har en rekke separatutstillinger bak seg, og har deltatt i
gruppe-utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Han er også kjent som performancekunstner.

Ann Kristine Aanonsen:
«Villnis: å dikte min egen hage, og la den vokse meg over hodet»
Menneskers reaksjoner og relasjoner til naturen står sentralt som tema i
Ann Kristine Aanonsens kunstneriske virke. Forholdet mellom det naturlige og det
kultiverte og menneskets fremmedgjøring overfor naturen problematiseres i prosjektet. Hun tenker seg hagen som en verden i miniatyr; et sted der man kan definere
sine egne grenser. Planter, fugler bier og sommerfugler er elementer som inngår i
historier som fortelles ved hjelp av både visuelle og auditive virkemidler i video og
installasjoner. Lag for lag dannes ulike forbindelser som igjen blir til nye fortellinger
der hagen er åsted for dramaet som utspiller seg.
Ann Kristin Aanonsen er fra Bergen. Hun er utdannet ved Nordland kunst- og filmfagskole (2000) og Kunsthøyskolen i Bergen (2007). Aanonsen har deltatt på en rekke
prosjekter og gruppeutstillinger, blant på Høstutstillingen i 2008.

Ann Kristine Aanonsen, videostill «Perlefall»

Kunstskolen skal inn i lokalene som i dag rommer Samisk kunstnersenter.

Kunstskolen
Karasjok
Kunnskapsdepartementet godkjente 30. juni 2010 Kunstskolen
i Karasjok etter privatskoleloven. Vedtaket betyr skolestart med
de første elever høsten 2011. Med dette er 30 års kamp for
kunstskole over med positivt resultat og en ny æra kan starte.
Av Synnøve Persen, styremedlem Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok. Foto: SDG

Ideen om en kunstutdanning ble lansert under SDS (Samisk kunstnerforbunds) første
årsmøte i Jokkmokk i februar 1980. Samekonferansen samme år støttet ikke forslaget
om en kunstutdanning men uttalte kort: «De samiska konstnärernas organisation har
föreslagit att man startar en samisk konstakademi. I framtiden kommer det att vara
viktigt och nödvändigt att de samiska konstnärerna kan studera sin egen konstmodell
inom sina egne områden.»
Historien om Kunstskolen i Karasjok er en billedgjort historie om kamp mot byråkrati,
politisk uvilje, likegyldige holdninger og tafatthet i samiske, politiske organisasjoner,
lovendringer etc. Men først og fremst er den historien om kunstnernes utrettelige
innsats mot de fleste odds. Nå starter arbeidet for planlagt skolestart høsten 2011.
Mange brikker skal ennå falle på plass. Det trengs økonomi til drift, investeringer og
materiell. Allerede i 1990 reserverte kommunen lokalene etter Forsvarets etterretningsstasjon til formålet med tro på at saken en dag ville få sin løsning. Kommunen
skal pusse opp og renovere lokalene til en standard som kan godkjennes for undervisning. Det er all grunn til å framheve Karasjok kommune i denne saken.
Undervisningen ved Kunstskolen i Karasjok skal være en blanding mellom tradisjonelle kunstdisipliner og nye teknikker. Elevene skal få grundig og grunnleggende
innføring i fagene og samtidig oppøve selvstendighet og kreativitet i arbeidet med
visuelle uttrykk. Skolen skal gi et 2-årig tilbud og gi kunnskaper om skapende virksomhet til ungdom og andre som ønsker enten gå videre til høgskole eller benytte
seg av erfaringene i egen virksomhet. Skolen skal ha samisk profil men er ingen
samisk kunstskole, den vil være åpen for alle søkere. Skolens lærere skal være yrkesaktive kunstnere og andre fagpersoner det vil være relevant å knytte til undervisningstilbudet. Skolen vil ha en mindre fast lærerstab og ellers bygge på time- og
gjestelærersystem. Fullt utbygd skal skolen kunne ta i mot 40 elever.
Etter den lange og iherdige kampen er det nå bare å gå i gang. Arbeidet blir krevende. Men målene er klare og mulighetene åpne for å kunne skape en spennende
og unik kunstutdanning.

Honest John gjøres klar i Bodø. Foto: Eva Skotnes Vikjord

Honest John
Norges første atomrakett med
verdens største kondom!
Honest John kom til Norge som en del av den amerikanske våpenhjelpen. En rakettbataljon ble plassert på
Setermoen i Troms i 1960. Ettersom Norge aldri tillot
atomladning på dem, ble rakettene tilbakelevert i 1964.
Av Norsk Luftfartsmuseum

Atomraketten er en sentral del av kunstprosjektet Hærwerk # 1. Forsvarets Museers
”huskunster” for 2010, Morten Traavik, bruker Honest John (Let’s be honest) som
utgangspunkt for et svært kreativt kunstprosjekt, som nå står i Bodø. Atomraketten
er ikledd et syv meter langt kondom. Kunstverket har skapt stor debatt og interesse
etter at det ble satt opp utenfor Forsvarsmuseet. Dette har ført til mange avisoppslag,
og TV- og radiointervjuer i Oslo.
Gjennom prosjekt Isfronten har Norsk Luftfartsmuseum satt søkelyset på den kalde
krigen. Forsvarets Museer i Oslo har lånt ut en av de mest spennende gjenstandene
fra norsk kald krigshistorie, nemlig atomraketten Honest John. Atomraketten er en
viktig del av museets utstilling om den kalde krigen.
Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd.
Om kunstneren: Kunstneren Morten Traavik (38) er utdannet teaterinstruktør og
skuespiller fra Dramatiska Institutet i Stockholm og GITIS i Moskva. Han har de senere
årene etablert seg som en av landets sterkeste samfunnsbevisste og genreoverskridende kunstnere. Traavik står bak missekonkurranse for landmineskadde kvinner,
MISS LANDMINE, realisert i Angola (2008) og Kambodsja (2009) som er blant de
mest omdiskuterte, bejublede og utskjelte verker av en norsk kunstner i nyere tid,
både nasjonalt og internasjonalt.
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galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

Åpningstider
Galleri/Kunstbutikk
alle dager 10-18
Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

www.nnks.no
foto: Kjell Ove Storvik

INNRAMMING • GALLERI • KUNST
Vi tilbyr Kvalitetsinnramming
for å beskytte og bevare for framtiden:
litografi •maleri • foto • broderi • akvareller

Vi selger kunst av kjente
norske kunstnere fra hele
landet og har meget stort
utvalg; Ca 300 bilder utstilt
med ramme.
Faste kunstnere:
Gunn Vottestad
Dagfinn Bakke
Bjørg Thorhallsdottir
Eva Harr
Stig Tobiassen
Karl Erik Harr
Geir Nymark
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Eva Langaas
Lars Erik Karlsen
Chr. Rådlund
Tor Arne Moen
Runi Langum
.. og mange flere

september 2010

Siggerud Rammeverksted
Storgaten 52 • 8200 Fauske
Mobil: 90 72 91 76
E-post: olrei-s@online.no
galleri-fauske.no

ÅPNINGSTIDER:
Hverdager kl. 10.00-16.30
Torsdag kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Astøingan
Det er enkelt å velge trykkeri
• Bøker

Alt av trykksaker

• Brosjyrer
• Kataloger
• Kunstkort
• Postkort
• Foldere
• Plakater
• Kalendere

Vår kunnskap din trygghet

Hjemme-galler i i Målselv

• Flyveblad

Årbok 2007

• Annonser
Gratangen - Ibestad - Skånland
• Visittkort
9. ÅRGANG

Vi kan farvetrykk

Astøingen 2007.indd 1

Vi er nordnorsk

• Årsmeldinger
• Pakking

• Kontortrykksaker
• Plotting

Jensberg er til daglig sjef for FilmCamp og har tidligere vært produsent for Festspillene i NordNorge. Han er også styreleder for Kalottspel.

M
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24

Ved åpninga av utstillinga «Samspill» spilte felespilleren Leif Egil Andreassen «Brurmarsj fra Beiarn». På bildet er også Kjetil Jensberg og Svein Andersen. Andersen var
med og laget en film tidlig på 1990-tallet om Kurt Edvin Blix Hansens naturkunst i
Beiarn.

08-11-07 09:49:38

• Distribusjon

www.forretningstrykk.no
Bodøsjøveien 66b, 8013 Bodø. Telefon: 75 56 54 40

41

Tekst og foto: Arild D.Moe, styremedlem SKINN

I mangelen på gode galleri i Midt Troms popper det opp små og private utstillingssteder. I så måte er Galleri Bakken i Målselv spesielt. For under Kalottspel nylig åpnet
Kjetil Jensberg stua si for kunstnerparet Anne Rita Nybostad og Kurt Edvin Blix Hansen
fra Beiarn i Nordland.

• Mapper

7
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Vi tar miljø på alvor
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Gjert Rognli på Samisk Kunstnersenter i Karasjok. 13. august – 15.september 2010

The Forgotten Place
The forgotten place handler om mennesket som har
vendt ryggen til seg selv og til de medmenneskelige
verdiene, skriver kunsthistoriker Trude Krane.

seirer og den svarte fuglen lider under det. Men den hvite fuglen er tynn og mager,
- er den lykkelig? Det er som om vi kan ta for oss verden som enkle motsetninger,
svart og hvitt. Rognli vil synliggjøre det vi som mennesker gjør med oss selv og
naturen.

Av Maaike Halbertsma, utstillingsansvarlig Samisk Kunstnersenter

Utstillingen består av 16 fotografier, 2 videoer og 2 skulpturer. I fotografiene ser vi
kunstneren selv, naken, i et landskap, lenket til en geit med munnkurv, og fremstilt
som et dyr. Naturen er en viktig del av forestillingen i et samspill mellom mennesker
og dyr.

I utstillingen bruker han dummy-kameraer som overvåker menneskene som beveger
seg inn og ut av utstillingslokalet. Overvåkningen har sammenheng med skulpturene
av fuglene, men også med en mystisk rød figur, som holder et korsfestet fugl i hånden
og skal velsigne med røkelse. - Religion, makt, og kontroll over menneskene? I filmen kommer den mystiske figuren sigende ut av et rødt vann, som ut av ingenting.
Vannet er rødt, som blod.

Gjert Rognli skriver at naturen er en metafor for menneskelige følelser og lengsler.
Bildene viser utsnitt av naturelementer, mens andre er satt i lys av menneskeskapte
elementer. Det døde dyret tar en sentral plass overfor det nakne menneske.

På et annet bilde er det slaktede dyr og slakteren med en krok i hånden, slakteren
er gjort anonym. Sauehoder som ligger i en sirkel, og to føtter henger over hodene.
Er det noen som hopper i luften, eller er det et menneske som har avsluttet livet sitt?

Skulpturene er to tørkede fugler, som er preparert og fargelagt, den ene sort, den
andre hvit. Den hvite fuglen har hodet sitt belagt med glitter og ser ut til å fly. Den
svarte fuglen har hode hengendes ned, er trist. På fotografiet er fuglen korsfestet
og blod kommer ut av nebbet. Nesten som om den hvite fuglen er makten som

«The forgotten place» er en veldig sterk utstilling med metaforer for hvordan vi
mennesker lever våre liv. Man skal stå stille og tenke over det som er virkeligheten.
Menneskene er blitt fremmedgjort med naturen, mennesker er konsumenter, det
handler om produksjon i et globalisert verden. Men egentlig handler det om liv og død.

Animal Alpha, Gjert Rognli

