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Gierdu 
11.12-16.01 RiddoDuottarMuseat, 
 Karasjok

George Osodi, Oil Rich N&N
04.12-12.12 Sortland museum
08.01-16.01 Andøy kunstforening
22.01-30.01 Gjennreisningsmuseet
 Hammerfest
05.02-13.02 Nordkappmuseet
 Honningsvåg
19.02-27.02 Tana kommune
04.03-13.03 Vadsø kunstforening
19.03-27.03 Varanger Samiske Museum
02.04-10.04 Perspektivet, Tromsø

UTEN RAMME; NYE ROM 
10.02-06.03 Saltdal kunstforening
 Rognan
05.03-27.03 Alta kunstforening
12.03-13.04 Vadsø kunstforening

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

Astrid McGarrighan, diverse   
04.12 - 21.12 Bodø kunstforening

Maputo: A tale of one City - samtid-
skunst fra Mosambik 
(Visninger i DKS, Nordland i samarbeid 
med Nasjonalmuseet) 
20.11-19.12 Saltdal Kunstforening  
 Saltdal Museum 

Den tradisjonelle juleutstillingen, 
9 forskjellige kunstnere.
28.11-22.12 Rana kunstforening

Juleutstilling Marit Midtun Johansen, 
Bent Aune, Morten W.Gjul, Blåsst 
Glasshytta, Marit Myklebust.
25.11.-01.12 Fauske kunstforening

Bending Water - Sven Påhlsson 
(Visninger i DKS, Nordland i samarbeid 
med Nasjonalmuseet) 
08.01-31.01 Bodø  Domkirke, krypten 

HAMSUNfantasier - maleri som 
innfallsvinkel til Hamsun. Benjamin 
Bergman, Sverre Koren Bjertnæs, Håkon 
Bleken og Harald Fenn.(Visninger i DKS, 
Nordland i samarbeid med NNKS) 
07.01-16.01 Museum Nord 
 v/Ofoten Museum, Narvik 
21.01-30.01 ETS Kunstforening 

Den 65.Nordnorske Kunstutstilling 
13.01 – 06.02 i Bodø Kunstforening. 

Sigurður Guðjónsson.  
Festivalutstillingen 2011. 
21.01-13.3 Tromsø Kunstforening 

PolArt 2011. Vigdis Fjellheim, 
Trygve Luktvasslimo, Randi Nygård  
og Fredrik Strid. 
21.01–20.02 Tromsø Kunstforening   

Vinterlyskunstner  
Anne Kristine Thorsby,malerier.
13.02-13.03 Rana kunstforening
      
Hovig 
Sarah Cameron og Bent Raanes                                                                      
25.02-27.03 Tromsø Kunstforening

  

Kunst for alle – om publikum,  det var tema på Norsk 
Kulturråds årskonferanse på Union scene i Drammen nå 
nylig. Temaet ble debattert  fra ulike perspektiver, og 
kulturminister Anikken Huitfeldt stilte i sin åpningstale  
spørsmålet  om hvordan kulturinstitusjonene skal kunne 
nå  flere og et bredere publikum?
Det kulturpolitiske grunnlaget er nå lagt til rette for pub-

likumsfokus i og med at kulturministeren har satt i verk reproduksjon av 1970-tal-
lets kulturpolitikk, kunsten skal nå ut til folk flest! 

Den gangen på 1970- tallet  da den kulturpolitiske agendaen  om å nå ut til flest 
mulig ble etablert, vokste det frem flere tiltak, men politikken skjøt aldri fart.  Hva 
vet vi i dag om utviklingen på kunstfeltet, - de siste 30 årene? 
En ting vet vi - for å nå ut til folk flest må det legges til rette for møte mellom 
kunst og publikum der folk bor og lever sine liv. Vi vet også at forutsetningene er 
høyst forskjellig mellom de som bor i og utenfor store byer. Vi vet også at arenaer 
for det visuelle kunstfeltet ligger langt tilbake i utviklingen i forhold til andre 
kunstformer. 

Ser vi til Nord-Norge er statusen for kunstarenaer for det visuelle kunstfeltet ikke  
særlig oppløftende, med  utgangspunkt i en type geografi hvor befolkningen bor 
spredt. Arenautvikling er særdeles viktig fordi nettopp arenaen er grunnlaget for 
å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst. Kunstforeningene har hatt en viktig 
posisjon, og vært et godt redskap for å nå ut til folk flest -, gjennom mange tiår. 
Problemet er at det ikke er lagt en grobunn for å videreutvikle dette frivillige 
apparatet til den profesjonaliteten som kreves i dag.  Arenautvikling handler om 
både visningsrom og personell/kompetanse. Kunstformidling er en egen komp-
etanse og profesjon som skal utøves i fysisk tilpassede arenaer med et relevant 
innhold og publikumstilpasset fokus. Kvalitet og kontinuitet i formidlingstilbudet 
tilrettelagt for et bredt publikum skal være grunnlaget for arenaens eksistensber-
ettigelse.  

Det er meldt om en kommende stortingsmelding for det visuelle kunstfeltet i 
høsten 2011 og det er betimelig at det kommer nå. Sett fra SKINNs side bør 
kulturministeren  opprette et offentlig program for kunstformidling  med arenaut-
vikling som redskap for å nå ut slik at flest mulig skal få muligheten til å  oppleve 
profesjonell kunst. Nord-Norge er halve Norge og kunstformidlig ut til folk flest 
er tuftet på norsk kulturpolitikk. Hva er da mer nærliggende enn at det utføres 
et pilotprosjekt for arenautvikling for det visuelle kunstfeltet i den nordnorske 
landsdelen?

 Vi ser nå frem til at dette arbeidet kommer i gang og at vi kan ta del i en grens-
esprengende utvikling, hvor møteplassen mellom kunsten og publikum endelig 
kommer opp på den politiske agendaen, slik at det blir et samfunnsansvar å 
stimulere publikum til å oppsøke kunstopplevelsen !
  

«Verdien av kunst og kultur blir ikke mindre ved økt tilgjengelighet»
Kulturminister Anniken Huitfeldt.

God Jul!
Eva Skotnes Vikjord, daglig leder

LEDER

KUNST OG PUBLIKUM
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UNIKT TILSKUDD TIL  
GALLERIER I NORD
Small Projects Gallery og Kurant Visningsrom er to av 
de fem heldige galleriene som nå tildeles 1,7 mil-
lioner. En kjærkommen treårig økonomisk støtte fra 
Norsk Kulturråd som ønsker å forbedre vilkårene for 
den kunstnerstyrte kunstformidlingen i landet. 

Av Amalie Marie Selvik. Foto: Monica Anette Svorstøl

Tromsø har et kunstnermiljø i sterk vekst. En ny generasjon kunstnere ønsker å eta-
blere seg, samtidig som ambisjonene hos de allerede etablerte kunstnerne i byen 
har fått fornyet energi. Behovet for midler, lokaler, kontinuitet, og profesjonalisering 
er derfor stort.

Etterlengtet tilskudd
- Denne tildeling av økonomisk støtte betyr enormt mye for vårt arbeid med Kurant, 
sier en glad Geir Backe Altern. Det er snart to år siden Altern, Kåre Grundtvåg og Line 
Solberg Dolmen åpnet Kurant Visningsrom i betonglokalet på kaia ved Tromsøbrua. 
Det startet som et studentprosjekt. Men behovet for et visningssted for ung kunst 
etter Kunstakademiets etablering i 2007 har ført til at Kurant har utviklet seg til et 
permanent galleri. De tre er derfor glade for at tilskuddet nå gir dem en mulighet til 
å profesjonalisere Kurant både kunstnerisk og driftsmessig. 
   - Nå slipper vi å bruke mye tid på kreative tiltak for å få inn penger hver måned. 
Med tildelingen av 900.000 kroner har vi nå mulighet til å få dekket store deler av hu-
sleie og strøm i tilegg til å ta ut lønn, forteller Altern. - Selv om idealismen er høy her 
på huset må man jo tross alt ha til salt i suppa, sier Dolmen – Nå kan vi konsentrere 
oss om å arbeide langsiktig med et program av høyere kunstnerisk kvalitet, og våge 
å være ambisiøse, opplyser Dolmen fornøyd. 
   - Å drive et kunstnerstyrt galleri betyr at vi selv gjør alt fra kuratering av program, 
bistå kunstnere teknisk med montering av utstillinger, sende ut invitasjoner, utføre 
regnskap og søknadskriving, forteller Altern. - Slik er jobben veldig variert, legger 
Dolmen til. Hun har ansvaret for formidlingsarbeidet, og har lite å gjøre med det 
tekniske utstyret. Grundtvåg imidlertid har jobbet flere år som tekniker ved Tromsø 
Kunstforening, og har stor nytte av sine erfaringer derfra. De tre håper at Kurant kan 
utvikles til å bli et kunstnerisk sosialt møtested med plass til både butikken Mondo 
Tromsøs kuriøse kunstpublikasjoner, og et lite kunstbibliotek. 

Kurant er først og fremst et utstill-
ingssted for unge kunstnere her i 
byen. Hovedfokuset vårt er å vise 
publikummet i Tromsø kunst de el-
lers ikke får sett i byen, understrek-
er Dolmen. Publikumet til Kurant 
består for det meste av studenter 
ved Kunstakademiet og universitet-
smiljøet. - Vi prøver å dekke deres 
behov for kulturelle inntrykk utenfra, og invitere derfor ofte utstillere fra andre byer 
og land opp til oss, sier Dolmen. – Slik får vi samtidig distribuert en liten bit av Tromsø, 
og Kurant, ut i verden. Det liker vi, sier Dolmen og smiler.

Vil sette Tromsø på det kulturelle kartet
Kunstnerne bak Small Projects Gallery, Jet Pascua og Laurent Fauconnier, kan også 
smile bredt over å få tildelt 800 000 kroner fra Kulturrådet. - Å motta denne støtten 
betyr enormt mye. Dette betyr en godkjenning og oppmuntring av vårt arbeid, fortel-
ler Pascua. Han leder hele galleriprosjektet, mens Fauconnier er en av Tromsøkunst-
nerene som deltar i prosjektgruppen. Nå har de mulighet til å realisere et galleri som 
byens eldre etablerte kunstnere kan benytte seg av.  
   - Disse midlene gir oss en mulighet til å utvikle et utstillingsprogram for en lengre 
periode, sier Pascua. Han er takknemmelig for at komiteen ikke måtte velge mellom 
Kurant og deres prosjekt, men bestemte seg for å støtte begge. - Det er alltid et godt 
tegn når en by har mange kunstgallerier. Det betyr flere muligheter for de lokale kun-
stnerne til å få stille ut sin kunst, påpeker Pascua. - Vårt mål er å være inkluderende, 
og vise kunst fra så mange ulike grupper som mulig, sier han. Pascua og Fauconnier 
har ikke funnet egnede gallerilokaler enda. De ser etter et romslig lokale nært, eller 
sentralt i byen. - Small Project Gallery bør være lett synlig i det offentlige rommet, 
sier Pascua. 
   Pascua håper med tilkomsten av flere utstillingssteder vil gjøre det mulig å skape 
rom for samarbeid med de større og etablerte institusjonene i byen, og frembringe 
et sunt arbeidsmiljø for kunstnere. - Jeg tror at satsningen fra Kulturrådet viser at vi er 
på vei inn i en spennende tid her i Tromsø. Nå er det opp til de lokale kunstnere å ta 
utfordringen med å lage kunstverk som kan stimulerer til diskusjoner i det offentlige, 
oppfordrer Pascua. 

Fauconnier og Pascua er strålende fornøyd  
over Kulturrådets tiltro til kunstnernes arbeid med 

Small Projects Gallery.

Kurant gir unge folk en kunstarena i nord som de tidligere ikke har hatt, forteller Geir Backe Altern. Fra venstre: Line Solberg Dolmen, Geir Backe Altern og Kåre Grundtvåg. 
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Av Amalie Marie Selvik, foto Monica Anette Svorstøl

En rekke avhandlinger og forskningsprosjekter tilknyttet Universite-
tet i Tromsø bidrar nå med nye teoretiske og metodiske tilnærminger 
til diskursen omkring samisk kunst. Med sin ferske doktoravhandling 
Fluktlinjer: Forståelser av samisk samtidskunst er Hanna Horsberg 
Hansen (f. 1957) nylig blitt landets første kunsthistoriker med dok-
torgrad i samisk samtidskunst. 

SKINNblad har intervjuet Hansen om hennes avhandling,  
og spurt henne om hvorfor kunsthistorikere bør forske på 
samisk kunst;
- Fram til nå har samisk samtidskunst ikke vært gjenstand for seriøs 
forskning. For meg har det vært viktig å gjøre dette arbeidet for å 
finne svar på noen spørsmål både om samisk kunst og om kun-
sthistorien. 

Hva lå bak ditt ønske om å skrive en doktoravhandling om 
samisk samtidskunst?
- I 2004 skrev jeg en hovedoppgave i kunstvitenskap som het 
Fortellinger om samisk samtidskunst. Etter dette arbeidet fikk jeg 
lyst til å forske videre på feltet, og ønsket å utvikle nye teoretiske perspektiver på 
samisk samtidskunst. I min doktorgrad har jeg derfor forsøkt å komme frem til nye 
forståelser for samisk samtidskunst. Jeg har tatt for meg noen utvalgte kunstverk og 
kunstnere som på ulike vis forbinder sitt kunstneriske arbeid til samisk samtidskunst. 
Disse verkene har jeg satt i kunsthistoriske kontekster, for å se hva som skjer med 
verkene, og om det på noen måte utfordrer kunsthistorien.

- Du har valgt å gå i dialog med kunstnerne Aage Gaup, Synnøve Persen, Stein 
Erik Wouthi og Kristin Tårnesvik. Hvorfor var det viktig? 
- Valgte av kunstnerne var litt tilfeldig, men det var viktig at de representerte ulike 
generasjoner og arbeidet i ulike medier. Aage Gaup og Synnøve Persen har vært 
aktive i den samiske samtidskunsten fra 1970-tallet og fremover, mens Stein Erik 
Wouthi og Kristin Tårnesvik tilhører en yngre generasjon. De fire arbeider med kunst-
neriske medier som skulptur, maleri og fotografi. 

- Et av dine funn i avhandlingen er at samisk samtidskunst kan forstås som en 
mindre kunst. Kan du forklare hva du mener med det? 
- Begrepet ”mindre kunst” er nært knyttet til min eksperimentering med bruk av 
Gilles Deleuze og Félix Guattaris filosofi og tankeunivers. Ideen til eksperimentet ble 
lansert av Eli Høydalsnes som i sin doktoravhandling fra 1999 stilte spørsmålet om 
hvorvidt teorien om den mindre litteraturen, omskrevet til mindre kunst, kunne få 
fram det kritiske potensialet i samisk kunst og samtidig være et dekonstruktivt red-
skap i forhold til kunsthistorien. 

Kriteriene for en mindre litteratur, eller en mindre kunst, er at den 
deterritorialiserer den store kunstens språk gjennom fluktlinjer ska-
pt av energi, til et mindre språk. Den har politisk latens og uttrykker 
seg kollektivt. Jeg benyttet Deleuze og Guattaris begrep som et 
teoretisk verktøy for å se om jeg kunne diskutere frem nye per-
spektiver og oppfatninger om samisk samtidskunst, og det gjorde 
det.

- Du påstår at samisk samtidskunst ikke lar seg uten videre 
kategorisere innefor kunsthistoriens begreper om stil, sjanger 
og nasjon, men utfordrer faget som en form for indre kritikk. 
Hva består denne indre kritikken av?
- Kunsthistorien med sitt eurosentriske perspektiv på kunst, har 
hatt tendens til å ekskludere all ikke-vestlig kunst fra sin kanon og 
egentlig også fra analyser og undersøkelser med kunsthistoriens 
redskaper. Samisk kunst og annen ikke-vestlig kunst har blitt omtalt 
som etnisk kunst, eller primitiv kunst og vært overlatt til etnograf-
ien som forskningsobjekter. 
Siden 1970-tallet har samisk kunstnere utfordret den modernistiske 
kanon ved selv å ta i bruk modernismens (og postmodernismens) 

tradisjoner og uttrykk, samtidig som de har insistert på å være samiske kunstnere. 
De har gjort modernismens kunst til samisk kunst og de har gjort seg selv til samiske 
kunstnere.

- Hvordan er det å forske på samtidskunst i motsetning til historisk kunst fra 
lengre tilbake i tid? 
- Kunstverkene må jeg behandle som historiske dokumenter. Men det har sin fordel at 
jeg får mulighet til å møte og intervjue kunstnerne som står bak verkene. Slik gis de 
en egen stemme. I all forskning som berører urfolk er det et forskningsetisk imperativ 
at forskeren står i en dialog med dem det forskes på, og at forskingen skal tilbakeføres 
og kunne anvendes av urfolket selv.

- Mitt inntrykk er at ”samisk samtidskunst” og ”samisk kunst” er problematiske 
merkelapper. Hvorfor og for hvem er det nødvendig med disse benevnelsene?
- Alle kategoriseringer er problematiske, men det er begreper som er operative, som 
anvendes og har betydning. De sier mer om kontekst enn om verkene selv, og vi 
trenger begreper i kunsthistorien. Det er slik vi beskriver og forstår feltet vårt.

- Har du møtt på noen faglige utfordringer i løpet av ditt arbeid 
med avhandlingen?
- Selvfølgelig. Å skrive en doktoravhandling med mål om å skrive fram nye forståelser 
vil naturlig nok by på utfordringer. Hvordan en skal tenke og skrive om noe som 
ingen har tenkt eller skrevet om tidligere. Bare tiden kan vise om min forskning får 

HVORFOR FORSKE PÅ SAMISK KUNST?
I den siste tiden har det vært rettet et sterkt fokus på nyere samisk kunst. En rekke utstillinger, kunstprosjekter 
og seminarer har gjort samisk samtidskunst mer synlig på dagens kunstarena. Interessen for samisk kunst er 
også svært økende innenfor den akademiske kunstvitenskapelige forskningen. 

DOKTORGRAD I SAMISK SAMTIDSKUNST

– Siden 1970-tallet 
har samisk 
kunstnere utfordret 
den modernistiske 
kanon ved selv å 
ta i bruk modern-
ismens (og post-
modernismens) 
tradisjoner og 
uttrykk, samtidig 
som de har insistert 
på å være samiske 
kunstnere.
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HVORFOR FORSKE PÅ SAMISK KUNST?
en betydning, men jeg forventer å møte kritikk og motstand på mine perspektiver 
og resultater.

- Hvordan synes du samisk samtidskunst blir presentert 
og formidlet på kunstscenen i Norge? 
- Jeg ser at mange fremdeles betrakter og presenterer denne kunsten til å inneholde 
noe etnisk, eller som en blanding av tradisjon og modernisme. Jeg synes det er 
problematisk å påstå at all samisk kunst er dette, selv om noe godt kan betraktes 

slik. Derfor håper jeg at min forskning kan gi publikum nye tilnærminger til å betrakte 
denne kunsten.

- Hvilke fremtidsplaner har du nå? Vil du fortsette 
arbeide videre med samisk samtidskunst? 
Ja, det vil jeg definitivt. Akkurat nå er det flere stipendiater som skriver på sine dok-
torgrader om samisk samtidskunst, så de neste par årene vil det gradvis vokse frem 
et større forskermiljø ved Universitetet i Tromsø. Et fagmiljø jeg gjerne vil delta i.

Hanna Horsberg Hansen er første kunsthistorikeren med doktorgrad i samisk samtidskunst, og håper avhandlingen kan bidra publikum med nye betraktninger av denne kunsten.
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DØDENS 
LAND-
SKAP

Hugo Aasjord är inte vad man bäst skulle beskriva som en 
rubrikkonstnär. Han målar mest och hämtar gärna sina motiv 
från det nordnorska landskapet, i likhet med så många andra 
målare på denna latitud. Det är också det som       domin-
erar denna utställning, med dussintals landskapsbilder i olika 
storlekar och tonlägen. Många går i blått, från ultramarin till 
pastell, en färgskala som just jag nog mer förknippar med 
Stockholm eller Skagen, än med Nordnorge. 

En del av dessa målningar, som «Stranden» och «Blått land-
skap», balanserar allt för nära det slags kletiga landskapskitsch 
som man ser för mycket av i pittoreska miljöer. Aasjord lyckas 
då betydligt bättre med de mindre koloristiska verken, som 
Horisont II. Detta landskap målat i torrpastell har torra dova 
toner av smuts, rost och mossa och fångar verkligen något av 
Lofotens atmosfär samtidigt med det slags naturmystik som 
vi känner igen från skogarna i söder, Kittelsens Norge om man så vill.

Det intressanta med Aasjords landskapsskildringar är att han gärna skildrar en män-
sklig närvaro och låter historien komma fram i naturen. I synnerhet 1900-talet med 
Andra världskriget präglar det nordnorska landskapet och skapar emellanåt en unik 
topografi där gränsen mellan natur och kultur inte alltid är tydlig.

Kanonfortet Batterie Dietel byggdes på Engeløya av nazisterna under den tyska ock-
upationen och blev den tragiska dödsplatsen för ett hundratal ryska straffångar. Idag 
är kanonerna nedmonterade, men stora delar av betongkonstruktionen finns kvar 
med sin brutalt funktionalistiska och dystra design, likt en ruin från en fjärran civilisa-
tion. Samspelet mellan denna märkliga lämnings arkitektur och den omgivande na-
turen är föremål för flera av Aasjords målningar och collage. Dessa är tveklöst de mest 
lyckade på utställningen och för in en stämning av melankoliskt allvar som kanske 
saknas i några av de mer romantiska landskapen. 

De två teckningarna «Betong og natur» I och II utgörs av tusch och akvarell som 
tecknats på collage av akvarellpapper. Underlaget bildar en geometrisk struktur som 
anknyter till abstrakta kompositioner i Rothkos anda, samtidigt som arkitektoniska de-
taljer från Batterie Dietel träder fram ur de dimmiga färgskikten. I kontrasten mellan 
flödiga vattenfärger och omsorgsfulla penndrag syns Aasjords betydande skicklighet 
som tecknare, något som annars inte riktigt kommer fram när han målar med olja. 

I denna svit av bilder tycker jag mig känna igen något av det motsägelsefulla möte 
med naturen som Hans Castorp upplever i Thomas Manns roman Bergtagen. Hans 
vistelse i ett sanatorium i alperna är en flykt från den moderna civilisationen med 
dess sjukdomar och leda, men erbjuder inte det sunda och harmoniska tillfrisknande 
han hoppats på. Istället blir den tidigare avtrubbade Hans sinnen skärpta samtidigt 
som han blir medveten om sina egna känslor och begär. Utan att veta riktigt hur eller 
varför förlorar sig Hans i miljön och blir fast där. Jag får känslan av att det är något 
liknande Aasjord upplever på Engeløya, precis som jag blir en smula bergtagen av 
hans bilder härifrån.

Men det finns mer i utställningen än målningar och teckningar. Här finns även en död 
katt. Viss uppmärksamhet i media har den redan fått, för konstprojekt som involverar 
djur och död väcker alltid starka känslor.  Trots att greppet är långt ifrån unikt – Damien 
Hirst och Morten Viskum har i stort sett byggt sina karriärer på att göra konst av döda 
djur – vänjer vi oss aldrig riktigt vid detta morbida intresse för likdelar. 
I den här utställningen sticker det särskilt ut eftersom kopplingen mellan landska-
psbilderna i det ena rummet till den naturligt mumifierade katten i det andra inte är 
självklar vid en första anblick.  Själva katten hittade Hugo Aasjord i en vägg, där djuret 
antagligen självdött för en lång tid sedan. Fascinerad över hur välbevarat liket är har 
han valt att placera det i en egentillverkad glasmonter som är tydligt inspirerad av en 
egyptisk sarkofag, med förgyllda friser och utskurna reliefer. Synen är inte så grotesk 
som det låter, för den dramatiska ljussättningen i det svartmålade rummet gör att 
man upplever det som att stå i ett arkeologiskt museum. Man får en viss distans till 
objektet med andra ord.

KUNSTKRITIKK HUGO AASJORD

När jag stiger in i Bodø kunstforening 
är det med viss förlägenhet jag blir 
upplyst om att «där inne är Katta, 
som varit så mycket i TV och i tidnin-
garna.» Damen pekar mot ett mörkt 
rum, men jag väljer att börja med de 
mindre kontroversiella verken först.

Horisont II

Joakim Borda (f. 1977) er 
kunsthistoriker, kritiker 

og kurator med eksamen 
fra Lunds universitet og 
studier ved Goldsmiths  

College og Tromsø 
universitet. Fra 2007 

kunstredaktør for 
Plaza Magazine og skriver 

kritikker for Sydsvenska 
dagbladet og Kunstkritikk. 
Som frilanskurator har han 

gjort utstillinger i  
London og Stokholm. 

Borda er for tiden bosatt i 
Tromsø og Malmö.
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På väggarna runt omkring sarkofagen hänger fotografier, extrema närbilder av djurets 
hud, som avslöjar länken till målerierna utanför. I kattens gulnade och förtorkade 
skinn ser konstnären vidsträckta landskap med dalar, vidder och berg. Ett mikroland-
skap som för tankarna till Egyptens öknar, men kanske också till månlandskap. Det är 
lätt att förstå Aasjords intresse för detta, bilderna är faktiskt väldigt vackra. Däremot 
kan man ifrågasätta om själva katten verkligen var nödvändig för utställningen. 

Förutom att den överskuggar mycket av den övriga utställningen, inte minst de verk 
som befinner sig i samma lilla rum, är montern med sitt guld och marmor överdrivet 
teatral och förringar liket till billig rekvisita. Det är inte precis Tutankhamons sarkofag 
som Aasjord byggt, utan mer ett slarvigt hemmabygge.

Det upphör aldrig att förvåna mig hur temperamentsfulla perifera konstnärer kan 
vara. Som om de helt och fullt tror på myten om det känslofulla geniets plågor. För 
vad kan jag säga om ett av fotografierna i det mörka kattrummet, som jag upptäcker 
av en slump. Väggen den hänger på är mörklagd och jag tvingas tända ficklampan på 
mobilen för att se vad bilden föreställer. 

Då ser jag ett sälskelett (tror jag i alla fall) placerat i ett underjordiskt rum med valv-
tak, likt helgonreliker i Roms katakomber. Kanske, tänker jag, är det inuti bunkern i 
Batterie Dietel, något som gör referensen till antika gravvalv än mer relevant. Här 
finns en potentiellt spännande historia som tyvärr inte får träda fram. 

Men, får jag veta, konstnären var ytterst skeptisk till att inkludera bilden i utställnin-
gen. Varför har jag ingen aning om, men lösningen att gömma verket i konstförenin-
gen är nästan lika bisarr som att lägga en död katt i en sarkofag. Eller är det så att 
besökaren väntas leka amatörarkeolog och ”upptäcka” den hemliga bilden på egen 
hand? Inte så spännande som det låter är jag rädd. Eftersom bilden inte heller står 
med i verksförteckningen får den här förbli anonym.

Jag ser denna brist på fokus och avsikt som en betydande svaghet i Hugo Aasjords 

utställning. För i ett konstnärskap som inleddes för över trettio år sedan förväntar jag 
mig lite mer säkerhet och en större medvetenhet om de egna uttrycksmedlen. En 
konstnär som Hugo Aasjord ska veta vad han vill säga med en utställning och även 
hur han ska säga det. Det gör han inte riktigt denna gång. 

Betong og natur I

3. Landskap i katt II
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RAPPORT FRA FØRSTE ETAPPE I TURNÉEN

UTEN RAMME; NYE ROM
Utstillingsturnéen UTEN RAMME; NYE ROM, initiert av 
daglig leder Eva Skotnes Vikjord fra SKINN og intend-
ant Svein Ingvoll Pedersen fra Tromsø Kunstforening, 
er nå kommet godt i gang. De to første stoppestedene 
på turnéruten ble besøkt i slutten av oktober, først  
i Tromsø Kunstforening og den påfølgende uken i  
Galleri Nord-Norge i Harstad. 

Av Lita Ellingsen, formidlingsleder Tromsø kunstforening. 
Foto Tromsø Frank Ludvigsen, Harstad Øivind Arvola

Som omtalt i forrige SKINNblad, er det ikke kunstverkene som skal sendes rundt 
fra sted til sted på tradisjonelt vis, men derimot kunstnerne selv som skal reise til 
forskjellige steder i Nordland, Troms og Finnmark i løpet av 2010 og 2011 for å lage 
utstillinger tilpasset de forskjellige visningsstedene.  Kunstnerne som  turnerer er 
Josefine Lyche, Anders Sletvold Moe og Lars Morell, tre svært aktuelle norske kunst-
nere som alle jobber med utgangspunkt i det modernistiske maleriets utvikling ut av 
rammen og inn i rommet.

I tillegg til at UTEN RAMME; NYE ROM er et nyskapende utstillingskonsept, er også 
formidlingen knyttet til prosjektet utenom det vanlige. Omvisninger og workshop 
for skoleklasser gjennom Den Kulturelle Skolesekken og kunsthistoriske foredrag for  
voksne skal gi kunnskap om det modernistiske maleriet. Det er opprettet en blogg 
hvor man følger med på turnéen og prosessen, og det er produsert en dokumentar-
film som vises under utstillingen på hvert sted. I tillegg vil hele prosjektet summeres 
opp i en katalog som vil bli utgitt når turnéen er slutt.

Utstillingen i Tromsø Kunstforening 
Den omfattende formidlingen av prosjektet gjør at publikum i alle aldre ikke opplever 

utstillingen på den tradisjonelle måten som begrenses i tid og rom til galleribesøket. 
Dokumentarfilmen innledes med at vi ser Anders Sletvold Moe bære materialer han 
skal bruke og setter dem inn de tomme rommene. Deretter får vi se hvordan kunst-
nerne tar fatt på arbeidet som i løpet av en uke skal bli en ferdig utstilling. Dette er en 
innledning som på mange måter summerer opp utstillingens hovedelementer – det 
vektlegges hvordan kunstnerne arbeider direkte i visningsrommene før utstillingen 
åpner. Slik vil de fortsette å gjøre det på alle stedene på turnéruten. 
Alle kunstnerne hadde besøkt Tromsø Kunstforening noen måneder tidligere, hvor de 
fotograferte og målte opp lokalene. På denne måten hadde de et godt grunnlag for å 
planlegge utformingen av utstillingen fra sine atelierer, og var godt forberedt for å gå 
løs på veggene umiddelbart etter at de ankom Tromsø. 
Et viktig poeng med å sende tre kunstnere på en slik turné er at lokalene er vidt 
forskjellige. Både i Tromsø Kunstforening og i Galleri Nord-Norges funkislokaler er det 
god plass, men utover i turnéen vil kunstnerne møte på utfordringer i form av til dels 
svært små lokaler. Utfordringen vil ikke bare være å fordele rommene seg i mellom, 
men også å samarbeide om å finne en balanse mellom de tre kunstnernes forskjel-
lige uttrykk slik at utstillingen også fungerer som en helhet.  I Tromsø Kunstforening 
ble det løst ved at Lars Morells verk står i den første salen som møter en når man 
entrer utstillingen. Det lyse og lette førsteinntrykket står i kontrast til verkets tema, 
som man ved nærmere ettersyn ser handler om magi og illusjonsmakeri. Deretter 
følger Josefine Lyches rom hvor en rosamalt vegg med geometriske speilfliser danner 
utgangspunkt for speilrefleksjoner som brer seg ut i rommet. På motstående vegg 
er en videofilm som reflekteres i speilene og skaper forvirring om hvor veggenes 
avgrensninger egentlig går. I de to siste rommene har Anders Sletvold Moe behold de 
hvite galleriveggene, som for å understreke sine referanser til 60-tallets minimalisme 
med arkitektoniske inngrep og problemstillinger om hva et maleri kan være. 

Når utstillingsperioden er over skal løse gjenstander fjernes, hullene i veggene skal 
sparkles og veggene skal males hvite igjen. Dette er kunst som kun eksisterer så 
lenge utstillingen varer, og bryter dermed med den kommersielle tanken om at kunst 
er noe som kan omsettes som  verdiggjenstander eller henges over sofaen hjemme 

Tromsø - Josefine Lyche  - The 2×2 Case (Diamond Theorem)
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RAPPORT FRA FØRSTE ETAPPE I TURNÉEN

UTEN RAMME; NYE ROM

som pynt. På den måten kan vi også hevde at denne typen kunst fører videre arven 
etter senmodernismen ved at den demonsterer at den ikke lenger representerer noe 
annet, men er nok i seg selv. Kunstnernes arbeider kan riktignok kjøpes, men da som 
et bestillingsverk eller en permanent utsmykning.

Formidling til skoleklasser
Første mandag etter åpningen av utstillingen kom de første skoleklassene til omvisn-
ing og workshop. Formidlingsleder Lita Ellingsen, og kunstner og workshopleder Liv 
Bangsund Jacobsen hadde sammen utformet et opplegg hvor vektlegging på planleg-
ging og samarbeide var hovedsaken. Omvisningen i utstillingen tok rundt 30 minutter. 
Det er ikke alltid lett å få til en dialog med skoleelever i tenårene når man skal snakke 
om et så utfordrende tema som samtidskunst. Men det viste seg at ved å fokusere 
på kunstnernes arbeid med turnéen, hvordan de må planlegge og samarbeide, og 
ved å rette fokus på bruk av materialer og teknikk, klarte vi å oppnå et engasjement 
hos elevene. Dette ble så videreført i workshopen, i et gruppearbeid som krever at 
elevene må jobbe sammen om et felles mål, akkurat slik som kunstnerne også har 
måttet gjøre det, for at resultatet skal bli bra. Det er viktig at workshopoppgavene ikke 
er avhengig av om elevene er flinke til å tegne eller male. Målgruppen for formidlin-
gen er ungdomstrinnet og videregående skole, en aldersgruppe hvor mange mener 
at de «ikke kan tegne». Det vi observerte i løpet av workshopenes gang, var hvordan 
elevene tødde opp og lot seg rive med av arbeidet, nettopp fordi det var upretensiøst 
i formen og at det var gode idéer som gjorde utslaget for resultatet.

Foredrag for voksne
I tillegg til formidlingen til skoleklasser ønsker SKINN også å gi et tilbud til det vok-

sne publikummet som ønsker å få en bredere forståelse for det moderne maleriets  
utvikling. Foredragene i Tromsø og Harstad ble holdt av Mari Fredriksen Sundet, en 
ung kunsthistoriker utdannet fra Universitetet i Oslo, og som jobber som faglig leder 
på Vestfossen Kunstlaboratorium i Buskerud.  
Tema for foredraget er utviklingen av det senmodernistiske maleriet, definert som en 
overgang fra fokuset på kunstverket som materielt objekt, til kunstverket som gen-
erator for tenkning og handling. Formålet med foredraget er å gi bakgrunnsforståelse 
for samtidsmaleriet generelt, og dermed også utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM 
spesielt. Tilhørerne som møtte opp i Tromsø og i Harstad var hovedsaklig fagpersoner, 
både studenter og kulturarbeidere, men foredraget er både underholdende og inter-
essant med visning av eksempler på kjente modernistiske kunstverk.

UTEN RAMME; NYE ROM - så langt
Til åpningen i Tromsø Kunstforening kom det rundt 250 personer, og utstillingen har 
vært godt besøkt av både byfolk og turister. Tilbakemeldingene fra publikum går ofte 
ut på at de synes det er «rar» kunst som ikke lever opp til forventningene om hva et 
maleri skal være. Noen har til og med spurt hvor de kan få se «ordentlige» malerier. 
Men ved nærmere samtale og ettertanke viser det seg nesten alltid at de fleste må 
medgi at det er «fine farger» og «egentlig ganske stilig». På den måten kan terske-
len senkes litt, og inngangen til en givende kunstoppleve er åpnet. Nå ser vi frem 
til rapporter og bilder fra utstillingene på de neste stedene i turnéen, både fra selve 
utstillingene og hvordan publikum og lokalpressen mottar utstillingene, i Nordland 
og Finnmark. 
Illustrasjonsfotoene gir et inntrykk av hvordan utstillingen har tatt form i Tromsø og 
Harstad. Flere bilder kan ses på prosjektets blogg: www.sekunst.no/uteramme

Harstad -  Josefine Lyche - Unity of the Universe (Divine Proposition) Harstad - Anders Sletvold Moe - Extended cornerHarstad - Lars Morell - My Dear Bird

Tromsø - Anders Sletvold Moe - Released paint (grayscale)
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Av Torill Haaland, NNKS

I et kunstlandskap som preges av det multimediale, har den tradisjonelle grafikken 
mistet noe av sin status. Mange har helt beveget seg over i den digitale grafikken. 
I «Expedition of Printmakers» har man ønsket å gå motstrøms. Prosjektet består av 
en kunstnerisk ekspedisjon med 7 norske og 7 polske kunstnere høsten 2010, samt 
produksjon av en utstilling våren 2011. Med det internasjonale samarbeidet ønsker 
man å utveksle kunnskap om kultur, landskap og grafiske arbeidsmetoder.  På bak-
grunn av dette skal det frembringes nyskapende og gjerne eksperimentelle trykk ved 
hjelp av tradisjonelle teknikker som tresnitt, linoleumssnitt og etsning. 
Elisabet Alsos Strand er deltager og koordinator for prosjektet på norsk side, og har 
utdannelsen sin blant annet fra Akademiet i Krakow. Her er fagmiljøet levende og 

grafikkens status høy. De tradisjonelle teknikkene blir tatt på alvor i utdannings- 
institusjonene, og verkstedene de kan tilby er med på å stimulere et på samme tid 
tradisjonsrikt og progressivt miljø. 

Kunstnere på ekspedisjon
Ordet «ekspedisjon» gir assosiasjoner utenom kunstens verden, til polfarere og fjel-
lklatrere under ekstreme forhold. Men kunstnere har også en tradisjon på å dra ut på 
lange, strabasiøse reiser for å komme nærmere naturen og la seg inspirere. Nord-
Norge har vært et av stedene som har tiltrukket seg flest kunstnere på grunn av det 
dramatiske landskapet og det spesielle lyset. Prosjektet «Expedition of Printmakers» 
spinner videre på denne typen kunstnerreiser, uten at deltagerne vil ende opp med 
tradisjonelle landskapsmotiver av den grunn. 
I midten av august startet ekspedisjonen i Bodø. Her fikk kunstnerne blant annet et 
foredrag om Skulpturlandskap med Astrid Arnøy. Derfra gikk turen videre med Hur-
tigruta til Svolvær. I Lofoten fikk deltagerne muligheten til å stifte bekjentskap med 
en rekke forskjellige gallerier og kunstnere. Lofoten-oppholdet ble avsluttet med et 
seminar om grafikkens status og framtid i Polen og Norge. Dagen etter gikk turen 
videre med Hurtigruta til Tromsø. Her holdt den polske grafikeren Martha Bozyk linos-
nittskurs ved Kysten grafikkverksted. 
I oktober fortsatte ekspedisjonen til Krakow og omegn. Det mest vesentlige med 
denne delen av ekspedisjonen var å bli kjent med grafikkmiljøet i byen. Et viktig 
møte var med ansatte ved Den internasjonale Grafikktriennalen i Krakow. Et annet 
spennende og høyst relevant besøk gikk til Manggha-Museet for japansk kunst og  
teknikk. Bekjentskapet med Grafikkavdelingen ved Akademiet startet med en  
innføring i japansk tresnitt ledet av Elisabet Alsos Strand. Arbeidsøktene ved akade-
miet var for de fleste høydepunktet på hele turen. 

Utstillingsturné i Nord-Norge
Ekspedisjonen, og arbeidet tilknyttet denne, skal resultere i en utstilling som vil bestå 
av to verk av hver kunstner, en katalog samt foto- og filmdokumentasjon fra reisene. 
Utstillingene vil åpne parallelt i Svolvær og Krakow sommeren 2011.  Høsten 2011 
og våren 2012, vil utstillingen turnere i Nord-Norge i samarbeid med SKINN. Dermed 
vil nyskapende grafikk av ypperste kvalitet bli formidlet til publikum på mange av de 
stedene kunstnerne har besøkt.

Deltagerne ved Dan Grahams verk i Lofoten: Krzysztof Tomalski, Tomasz Winiarski, Grethe Irene 
Einarsen, Marta Bozyk, Are Andreassen, Bogdan Miga, Thor Erdahl, Elisabet Alsos Strand, Janne Juvi 
Rasmussen, Grethe Winther-Svendsen, Hanne Grethe Einarsen, Krzysztof ŚwiŚtek, Monika Niwelinska 
og Stefan Kaczmarek. Foto: Michal Kaweski

Monika Niwelinska: Tsunami IV. Niwelinska er en av de polske kunstnerne som er med på ekspedisjonen. I dette prosjektet fra 2009 har hun benyttet seg av etseteknikken fotopolymer for å si noe om 
hvordan en katastrofe kan etse seg inn i den kollektive bevisstheten.

GRAFIKERE PÅ EKSPEDISJON
Ekspedisjonsdelen av NNKS’ grafikkprosjekt «Expedition of Printmakers» er nå gjennomført. Høsten 2011 
starter en utstillingsturné der man får se resultatet av det internasjonale samarbeidet.
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BARENTS SPEKTAKEL 2011  
KIRKENES 2.-6. FEBRUAR 2011

MIND THE MAP!
I februar er det klart for den åttende Barents Spektakel 
- en internasjonal festivalcocktail og møteplass med sam-
tidskunst, performans, litteratur, teater, film, seminarer 
og konserter. Festivalen tar opp aktuelle problemstillinger 
relatert til Barents- og nordområdene. 

Av Inger Blix Kvammen, Pike på Broen, Foto: Sven Hansen

Med utgangspunkt i årets festivaltema «MIND THE MAP!»  
setter Pikene på Broen opp et program med fokus på arktiske 
kart i endring som medfører nye fortellinger og nye utfordringer.  
Demografiske kart / geologiske kart / delelinjekart / iskart /  
klimakart / ressurskart / transportkart / identitetskart / osv.
En ny musikkproduksjon Arctic Score med Kimmo Pohjonen (FI)  
på trekkspill, Ragnhild Furebotten (NO) på fele, Alexey Arkhipovskiy 
(RU) på balalaika – en performance som inneholder symbolsk kamp med brytere, 
boksere og dansere: hvem vinner på den arktiske slagmarken? 

Til Spektakel utstilling 2011 har Pikene på Broen invitert kunstnere som jobber i 
genren «speech-performance», bl.a. Morten Traavik, Olga Kisseleva, Amund S. Sveen, 
Stefano Cagol (IT), PlatformLondon (GB), og andre. Først sagt på Barents Spektakel 
– seinere av flere politikere! I hvilken grad påvirker kunstnere politisk diskurs og 
retorikk?

En samtidsdans - opera «There are places in our heads one can travel to» i regi av 
den Berlin-baserte kunstnerduoen SpringerParker, om landskap, miljø og mennesker 
i arktis hvor det foregår betydelige klimatiske, industrielle, økonomiske og politiske 
endringer. Med islandske og hollandske musikere, norsk opera sangerinne, britisk 
koreograf og dansere fra Moskva’s Bolshoi Ballet Akademi. En del av musikklisten er 
Casiokids og Datarock fra Norge og Alina Orlova og Markscheider Kunst fra Russland.
Seminaret Visionary Arctic og 3 Transborder Cafeer presenterer bl.a. Eirik Newth, Kirill 
Kobril, Jan Gunnar Skjeldsøy, Lars Ramberg, Morten Strøksnes, Arne O. Holm, Aslak 
Nore, Sigbjørn Skåden med flere. (Program under arbeide.) Og mye, mye mer.

Velkommen til Hot Arctic Kirkenes hvor sterke og engasjerte stemmer kommenterer 
dagens Arktis! 
www.barentsspektakel.no 

INGRID LARSSEN I RIGA
15. oktober åpnet Ingrid Larssen utstillingen «SARGS» 
i Galerija Apsida i Riga. 
Utstillingen ble åpnet av ambassadør Grevstad som hadde satt seg godt inn i kunst-
nerens arbeider. Ingrid Larssen mener det ble en fin åpning og spesielt hyggelig 
var det at hun ble presentert for flere tekstilkunstnere som hadde funnet veien til 
åpningen. Kontakter som kan bli nyttige framover da Latvisk tekstilkunst står meget 
sterkt internasjonalt. Larssen ble under oppholdet invitert til kunstakademiet av pro-
fessor Aija Baumane som er leder på tekstilavdelingen der. Larssen fikk vise bilder 
av arbeidene og svarte på spørsmål fra studentene. Akademiet legger stor vekt på at 
studentene skal lære de grunnleggende teknikkene før de prøver ut egne ideer. I flere 
land, og også i Norge er det blitt lagt større vekt på kunstteori framfor håndverket det 
siste tiåret. Både UD og Kulturkontakt Nord har støttet prosjektet/utstillingen.
Ingrid Larssen håper å kunne bruke disse nye kontaktene i en utveksling av kunstnere 
mellom Nord-Norge og Latvia. Dette arbeidet er hun i gang med og ser for seg nye 
prosjekter allerede neste år. 
For tiden jobber hun fram mot separatutstilling i Sogn og Fjordane Kunstsenter i april 
og i Kunstsenteret i Buskerud i august.

Ingrid Larssen sammen med ambassadør Grevstad og gallerist Dzintra Haze. 
Foto fra kunsterens arkiv.
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Høstens siste utstillinger på Nordnorsk Kunstnersenter 
består begge av prosjekter som rokker ved vår vir-
kelighetsoppfatning. I begge utstillingene spiller også 
barnets måte å se verden på en viktig rolle.

Av Torill Haaland, NNKS

Sissel Fredriksen: «Over alt»
Sissel Fredriksen har de siste årene gjort seg bemerket med sine naturalistiske tegnin-
ger iblandet strek fra barnehender. Bildene kan oppleves som både humoristiske og 
urovekkende i det de blander forskjellige virkelighetsoppfatninger, og skaper absurde 
sammensetninger. 

Til sin nye utstilling har Fredriksen fortsatt dette prosjekt. Likevel får det en mer 
sekundær rolle enn tidligere. I «Over alt» er perspektivet det mest sentrale. I sine siste 
arbeider har Fredriksen tatt utgangspunkt i motiver sett fra luften. Hun har blant annet 
benyttet seg av fotografier fra Google Earth og fra egne flyreiser. I slike bilder får man 
en god oversikt over et landskap, samtidig blir alt uklart hvis man prøver å fokusere 
på detaljene. I dette grenselandet mellom det oversiktlige og diffuse har Fredriksen 
funnet muligheter for tolkning og fantasi. I flere av bildene har hun brukt sin tidligere 
strategi med å samarbeide med barn som fyller ut tomrom i hennes egen realistiske 
tegning med naivistiske figurer. 

Nærhet og distanse blir et viktig tema i utstillingen, både i valg av motiv og i den 
konkrete avstanden til motivet. I visse tilfeller har kunstneren vært sterkt involvert, 
andre ting har hun vært en distansert observatør til. Utstillingstittelen er tvetydig. Den 
henspiller på perspektivet: det å se alt ovenfra. Samtidig handler det om «å være 
over alt», på mange ulike steder på en gang. I flere av bildene bryter Fredriksen med 
konvensjonen om en definert opp/ned-retning. Fordi motivene er sett ovenfra, blir 
synsvinkelen en annen enn den man er vant til som kunstbetrakter, og retningen blir 
vilkårlig. Dette kan gi en følelse av flyktighet som viser til at ting hele tiden er i bev-
egelse, og at det ikke finnes en objektiv, «riktig» måte å se verden på.

Sissel Fredriksen er Tromsø-basert, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (1993) og 
har tidligere hatt separatutstillinger blant annet på Tegnerforbundet, Tromsø Kunst-
forening og UKS.  

Åslaug Krokann Berg: «mind games»
Utstillingen «mind games» består av en rekke små videosekvenser som vises i vår 
black box, samt foto på veggen utenfor. Med seg på prosjektet har Åslaug Krokann 
Berg fått vokaltrioen Bly til å bidra til lydsporet. Det tilsynelatende irrasjonelle ved 
klippingen og fokuset i bildene, understrekes av den atonale og eksperimentelle san-
gen. Både filmen og bildene på veggen viser glimt fra et barns verden. Prosjektet 
kretser rundt spørsmål om tid, minner, og om det å åpne opp for nye måter å se på.

Åslaug Krokann Berg er Oslo-basert kunstner, og har tidligere hatt separatutstillinger 
blant annet ved Sound of Mu, Rogaland Kunstnersenter og Oslo Kunstforening.

BARNETS BLIKK
JULEUTSTILLINGENE PÅ NORDNORSK KUNSTNERSENTER

«Over alt» av Sissel Fredriksen
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Nyutdannede kunstnere i Nord Norge kjemper for 
sine rettigheter, og fortviler over forskjellsbehandling 
fra Kulturminister Anniken Huitfeldt. Deres kunstut-
dannelse i Tromsø gir ikke rett på 70 000 kroner i 
likhet med Bergen, Trondheim eller Oslo. Men nå får 
de allikevel et plaster på såret! 
Tekst: Amalie Marie Selvik / Foto: Monica Anette Svorstøl

Stipendet basert på gjennomført utdanning er en økonomisk støtteordning som stor-
tinget vedtok i 2002, og gis til alle som har fullført en kunstfaglig grad. Problemet er 
at Kunstakademiet i Tromsø ble opprettet i 2007, og står derfor ikke oppført i forskrif-
ten blant de utdanningsinstitusjonene som tilbyr kunstutdanning i Norge. Dermed har 
ikke kunstnerne i Tromsø rett til å motta stipend fra staten.     
- Vi har alle tatt bacheloreksamen i samtidskunst, og oppfyller kravet til dette stipen-
det, sier Ingeborg Lindahl. I mai var hun blant de første som gikk ut av akademiet i 
Tromsø. Hensikten med stipendet er å gi kunstnere i etableringsfasen en økonomisk 
hjelp i overgangen til arbeidslivet og til å leve av å arbeide som kunstner. - Det 
må være naturlig at det skal være lik behandling av studentene, og denne forskrif-
ten burde åpenbar vært oppdatert når de startet Kunstakademiet i Tromsø, påpeker  
Lindahl. 
Lindahl har engasjert seg sterkt i saken, og sammen med Line Solberg Dolmen klaget 
de på vedtaket på vegne av de tidligere studentene. Klagen ble avslått og i oktober 
ble kampen trappet opp ved at Dolmen satte i gang en underskriftskampanje på 
internett.

Redd for rekrutteringen til nord
Som Norges fjerde kunstakademi, og eneste kunstutdanningsinstitusjon i samtids-
kunst nord for Trondheim, er instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø, Helga Marie 
Nordby, imidlertid redd for at saken kan slå uheldig ut på søkertallet. - Det er ikke 
usannsynlig at studenter vil velge bort vårt kunstakademi, hvis de er redde for at de 
ikke får samme rett til dette stipendet som ved andre kunstutdanninger i Norge, sier 
Nordby. I 2009 og våren 2010 sendte Nordby inn søknader til Kulturdepartementet 
for å be om at forskriften om stipend også måtte inkludere studenter ved Kunstaka-
demiet i Tromsø, men fikk svar med avslag på søknadene i oktober. 

– Vi mener imidlertid at så lenge denne ordningen fortsatt gjelder, bør våre studenter 
ha akkurat lik rett til å motta denne unike støtten, sier Nordby. Hun fortviler over Kul-
turdepartementets signaler om å endre hele ordningen forsinker avgjørelsen i forhold 
til akademiet i Tromsø. Kulturdepartementet derimot forsvarer den trege saksgangen 
med nettopp å peke på viktigheten at en ny stipendordning inneholder et bedre 
langsiktig perspektiv. - Saken har høy prioritet i departementet. Vi ønsker å inkludere 
nye utdanninger og få til en bedre ordning, også på sikt, opplyser statssekretær i 
Kulturdepartementet på spørsmål om saksgangen. 

Massiv oppslutning om underskriftskampanje
Studentene på sin side mener fremdeles utdanningen i Tromsø er likeverdig med de 
andre akademiutdanningene. - At Tromsø er én av flere utdanninger under utredning 
er en avsporing, sier Line Solberg Dolmen. –Hvorvidt departementet overveier å inklu-
dere utdanninger av andre uttrykksformer, er et helt annet spørsmål. Departementet 
må snu i denne saken, mener hun. 
Underskriftskampanjen vekket raskt et engasjement, og over 1600 kunstnere, poli-
tikere, professorer, og andre tilknyttet det norske kulturlivet har skrevet under og 
gitt sine støtteerklæringer til det nordlige kunstfeltet. Men da de unge kunstnere 
fikk overrekke underskriftene den 19. november i et personlig møte med Anniken 
Huitfeldt ble de igjen skuffet. 
 - Kulturministeren bekrefter urettferdighet, men understreker at det ikke er noen 
saksbehandlingsfeil at studentene ved Kunstakademiet i Tromsø ikke skal like- 
behandles med studenter fra Kunstakademiene, forteller Dolmen og Lindahl  
- Vi håper allikevel kulturministeren vil ordne opp, tilføyer Lindahl. 

Gledelig overraskelse fra lokal krefter
Den urettferdige behandlingen av byens unge studenter har vekket sympati både 
hos kommunale og næringsdrivende krefter. Den 25.november kunne Rektor Jarle 
Aarbakke ved Universitetet i Tromsø komme med en overraskende nyhet. En innsam-
lingsstafett har resultert i  910 000 kroner i stipend til de 13 kunststudentene, og  
pengene kommer fra Universitetet, Tromsø kommune, Tromsø fylkeskommune,  
Pellerin og Sparebank 1.  Nå gjenstår det å se om underskriftskampanjen gir  
innvirkning på en raskere avklaring hos Kulturdepartementet vedrørende fremtidige 
avgangsstudenter ved Kunstakademiet.

Det er fremdeles mulighet til å støtte studentenes kamp for likebehandling ved  
å signere oppropet her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3056

UNGE KUNSTNERE FRA AKADEMIET I TROMSØ

NEKTES STIPEND!

Line Solberg Dolmen og Ingeborg Lindahl har engasjert seg sterkt i saken om stipendrettigheter.



14 SKINNBLAD  desember 2010

NY DIREKTØR PÅ 
SAMISK KUNST-
NERSENTER
7. august tiltrådte Jan-Erik Lundström 
stillingen som Samisk Kunstnersenters 
(SDG) første direktør. Stillingen et ledd  
i SDGs utstillingsstrategi mot å bli et 
mer profilert, kvalitetsmerket og kjent  
sentrum for samtidskunst.

Tekst og foto: Samisk Kunstnersenter

Jan Erik Lundström har en tyveårig erfaring som leder 
for kunstmuséer i Sverige og Finland (12 år som sjef for 
det internasjonalt kjente Bildmuseet i Umeå). I tillegg 
har han en lang internasjonal CV som f.eks. kunstnerlig 
leder for biennaler i Canada, Hellas, Romania og Sver-
ige.  Lundström har også en omfattende erfaring med 
samisk kunst. Han har kurert en rekke utstillinger med 
samiske kunstnere, og Being A Part, markeringen av 
Samisk kunstnerforbunds 30-års jubil-eum bar Lund-
ströms signatur som kurator.

Aktivitetsnivået er for tiden høyt på Samisk Kunst-
nersenter. Aller viktigst er etableringen i nye loka-
ler. Direktør Lundström forteller inspirert om det nye 
Samisk Kunstnersenter med tredobblet utstillingstilbud, 
en oppfrisket butikk og galleri, rom for bibliotek, kun-
stnerarkiv og kafé som skal innvies i løpet av 2011.  
Parallelt med dette snakker også Lundström en 
kvassere utstillingsprofil og en mengde kommende 
nasjonale og internasjonalen samarbeid. Forskning-
sprosjekt om samisk kunst, nysatsningen på kunstdis-
tribusjon, PR og markedsføring, og om å integrere SDG 
i norsk og skandinavisk kulturpolitikk. Lunström sier 
at han ser det som sin oppgave å både nå ut med 
den samiske samtidskunsten i verden og å skape nye 
møter, plattformer og kunstopplevelser i nord.

ANONYME PETROHOLIKERE
Vibeke Emilie Stensholm, Ragnhild Lie og 
Kristin Jørgensen i Kunstrevyen ønsket 
velkommen til møte i Anonyme Petrohol-
ikere under Gentle Action på Kunstnernes 
hus i november. Invitasjonen gikk ut til 
et ukjent antall mennesker i Oslo, så vel 
som over hele landet. 

Av Vibeke Stensholm/Red.SKINN. Foto: Ragnhild Lie

Anonyme Petroholikere (AP) er en kunstnerisk happe-
ning initiert av Helgeland kulturinkubator med støtte fra 
Norsk Kulturråd. Folk inviteres til å delta i en gruppe-
samtale for å erkjenne og få hjelp til å overkomme sitt 
avhengighetsforhold til oljen. 
Happeningen ble gjort i regi av performance grup-
pen KUNSTREVYEN som holder hus i Brønnøysund, og 
som består av billedkunstnerne Vibeke Steinsholm og  
Ragnhild Lie og sceneinstruktør Kristin Jørgensen.  
Alle tre bor og arbeider i Nordland

Gruppesamtaler
De fleste mennesker i Norge erkjenner ikke at de har 
et avhengighetsforhold til oljen. I dette ligger det et 
stort potensial for en alvorlig og komisk iscenesettelse, 
når vi, som overbeviste og erkjente petroholikere, vil 
få deltagerne til å erkjenne en personlig avhengighet 
av et fenomen, som i bunn og grunn er en strukturell 
utfordring.

Visningen har form som et møte i Anonyme Alkoho-
likere, og besøkende kan delta i gruppesamtalen.  
I hver visning skal to av kunstnerne spille ovebevisste 
og erkjente petroholikere. I happeningen jobber vi ut 
fra dokumenterte miljøfakta. Vi  avdekker  omfanget av 

vår praktiske avhengighet av oljen (knyttet til produkter 
og velstandsgoder) , og  vi holder oss oppdatert på siste 
nytt i media. Møtene inneholder også mer eksperimen-
telle faser, der deltagerne føres inn i et renselses rituale 
for virkelig å få kjenne på sin avhengighet.  
Målet er å få flest mulig til å erkjenne sin  avhengighet 
til oljen.  Dermed kan det skapes et personlig engasj-
ement som igjen kan drive fram kreative ideer for 
hvordan vi kan skape alternativer til oljebaserte produk-
ter, drivstoff, energiproduksjon etc. 

God respons
Stensholm sier hun er  svært fornøyd med gjennom-
føringen av første møte i AP på Kunstnernes hus; – Vi 
fikk plass i samme rom som prosjektet PLATFORM  som 
jobber dokumentarisk og avdekkende i forhold til olje 
utvinning på et internasjonalt nivå. Anonyme Petro-
holikere virker på et mere personlig nivå. Så dette 
opplevdes komplementært og utfyllende. Vi hadde 
godt med besøk på møtene og fikk i tilegg snakket 
med masse folk rundt AP,s  logo og infomateriale. Det 
kjennes ut som AP funker. Vi vekker latter, alvor og un-
dring. Og vi fikk også masse info og tips fra de som 
deltok på møtene. Er også svært fornøyd med å delta i 
prosjektet Gentle Actions... bare kjenn på ordet GENTLE 
ACTIONS. Aktivismens uttrykk har forrandra seg!!  I dag 
er det heldigvis mange måter å drive aktivisme på. Det 
ble grundig vist under arrangementet. 

Mer om Anonyme Petroholikere: www.kunstrevyen.no
http://zh-cn.facebook.com/pages/Anonyme-
Petroholikere/152595544773423?v=wall
Mer om gentle actions: 
http://gentleactions.wordpress.com/

AVHENGIGE: Kunstnerne i AP. Fra venstre Vibeke Steinsholm, Ragnhild Lie og Kristin Jørgensen.
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DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 
I NORDNORSK KUNSTMUSEUM   
Tidligere i år utvidet Nordnorsk Kunstmuseum sitt  
areal og frigjorde plass til et etterlengtet verksted for 
barn og unge. Dette har gitt museet mulighet til å 
kunne tilby denne målgruppen aktiviteter tilknyttet 
museets utstillingsvirksomhet. Denne høsten utvidet 
vi samarbeidet med «Den Kulturelle Skolesekken» i 
Tromsø kommune, og gjennom felles prosjekter fikk 
skolene invitasjon til omvisning i museets utstillinger, 
med påfølgende aktivitet i verkstedet. 

Av Lise Dahl utstillingskoordinator NNKM,  foto: Stine Lundblad

I alt 2400 elever fra sjette- og sjuende klassetrinn deltok, hvorav 170 elever fikk tilbud 
om verksted. Ett av prosjektene var knyttet til høstens utstilling på Nordnorsk Kunst-
museum: Anna-Eva Bergman - Fra surrealismen til finnmarksbildene.
Elevene fikk omvisning i utstillingen og ble gjort kjent med den norske senmodernis-
ten Anna-Eva Bergmans (1909-1987) liv og virke. De lærte om hennes surrealistiske 
periode i tidlige etterkrigsår, samt hennes særegne teknikk med bruk av metallfolie i 
de senere, monumentale maleriene. 
Gjennom prosjektet fikk elevene også møte en «høyst levende og ekte kunstner», 
kunstneren Britt Halvorsen, som sammen med museets egen lektor, Kristin Løvås, 
ledet prosjektet. Med stor faglig kyndighet guidet Halvorsen og Løvås skoleklassene 
gjennom Bergmans omfattende kunstnerskap. Elevene fikk fagkunnskap, veiledning 
og inspirasjon som ballast for selv å arbeide i verkstedet med egne malerier. 
Prosjektet ble avsluttet i museets gallerirom med utstilling av elevenes arbeider. Ut-
stillingen åpnet torsdag den 11. november, og elever, lærere og foreldre var invitert. 

Vi fikk innblikk i noen av aktørenes egne tanker om prosjektet:
Hanna Dahl, elev 7. klasse: – Det beste med hele prosjektet var at vi fikk lage kunst 
selv og ikke bare måtte sitte og høre på voksne fortelle. Det var også veldig fint at vi 
fikk kose oss med en fri oppgave og bruke vår egen fantasi.
Mari Sundeng, elev 7. klasse: – Jeg likte også veldig godt at oppgaven var fri. I 
mitt bilde har jeg latt meg inspirere av Anna-Eva Bergmans røde geometriske figurer, 
som du ser til høyre i bildet. Jeg har også brukt gull og sølv i bildet, som vi har sett 
kunstneren gjøre det. Det eneste jeg synes var litt dumt var at vi kun fikk lage ett 
bilde hver.
Britt Halvorsen, kunstner og prosjektleder (DKS): – Det har vært kjempeartig å 
jobbe med dette prosjektet. Elevene har kun vært positive og ivrige under hele pros-
essen, til tross for at det var en stor utstilling og et langt og omfattende kunstnerskap 
de skulle gjennom. Jeg fikk i tillegg presentert mitt eget virke, jeg er utdannet tek-
stilkunstner, og samtidig fikk jeg introdusert for elevene måter å tenke på ved bruk 
av et helt annet type medium som maleri. Det var artig å se ungene når de kom til 
et verksted med profesjonelt utstyr som lerret på staffeli, malerpensler og palett med 
alle primærfarger, samt gull og sølv. Det var bare iver og glede å spore, og resultatet 
er blitt helt fantastisk og gjør meg stolt på elevenes vegne. De har evnet å se mu-
lighetene i sin egen kreativitet, og har på nokså kort tid (omvisning og verksted tok i 
alt fem timer) vært gjennom en hel kunstnerprosess. 
Hun tilføyer at det var et poeng med at elevene kun fikk lage ett verk. De måtte 
dermed konsentrere seg om dette ene, arbeide grundig med det, gå gjennom alle 
prosesser med å få til, og ikke få til, samt komme frem til et sluttresultat uten å 
forkaste verket.

Kristin Løvås, museumslektor ved Nordnorsk Kunstmuseum: – Det er første 
gang Nordnorsk Kunstmuseum arrangerer verksted i samarbeid med Den Kulturelle 
Skolesekken, og jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å følge hele prosessen. Jeg 
fikk anledning til å føle på stemningen og ungenes kreativitet, og den prosessen de 
gikk gjennom helt frem til det ferdige verket. Det var også artig å oppleve ungenes 
møte med en kunstner som veileder. Møtet mellom barn og kunstner er helt unikt, og 
få andre formidler kunst bedre enn nettopp kunstnerne selv. Jeg er glad for at vi har 
fått et verksted som gir oss anledning til å gi skolebarn slike opplevelser.
Nina Mathisen, Prosjektleder i Den Kulturelle Skolesekken, Tromsø Kommune: 
– Vi er kjempefornøyd med samarbeidet med Nordnorsk Kunstmuseum. Samhan-
dlingen mellom utstilling og verksted gir store muligheter for prosjekter som dette, og 
er et flott tilbud innen kunstformidling til barn og unge i Tromsø kommune.



16 SKINNBLAD  desember 2010

Foto: Margrethe Weisser 

SØRFINNSET SKOLE PÅ  
KUNSTNERNES HUS
Sørfinnset skole/ the nord land presenterte virksomheten i Gildeskål med Sørfinnset tebar under 
«Gentle Actions – Kunst, økologi, handling» på Kunstnernes Hus 23.10.-14.11.10. I tebaren var det 
urtete fra Sørfinnset, film fra bygging av thai-huset og informasjon fra prosjektets oppstart i 2003 
til høstens stans ved salget av skolebygningen. I tillegg et program med kokedagbok, plateslepp, 
Radio Kongo (www.radiokongo.net), låve-workshop i Skiptvet og samtaler i baren. Bildet er fra «Fra 
overlevelseslandskap til opplevelseslandskap», samtale med Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Aaslaug 
Vaa. 

GOLDEN EGG AWARD TIL NORD-
LAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE
Sakaris Fridi Stora fra Færøyene og tidligere student ved Nordland kunst- og film-
fagskole vant prisen GOLDEN EGG AWARD for kortfilmen «Passasjeren» på Reykjavik 
International Filmfestival 2010. Prisen tildeles et ungt regitalent for «Best Shortfilm 
by an upcoming Director».
«Passasjeren» er Sakaris Fridi Stora sin eksamenfilm fra våren 2009 og filmen hadde 
premiere i Lofoten Kulturhus. Kort synopsis «Passasjeren»: Erik (25) jobber som taxi-
sjåfør. Han bor sammen med sin kjæreste i huset som han arvet av sine avdøde 
fosterforeldre. En dag finner Erik ut at faren, som han ikke har hatt kontakt med på 
mange år, er på vei for å møte ham. Erik vil ikke se faren sin, dette fordi faren aldri 
har vært der for ham. Men alt kan skje når man jobber som taxisjåfør.
Golden Egg Award er den 7.utmerkelsen i 2010 som går til en studentfilm fra Nord-
land kunst- og filmfagskole.  Manus: Sakaris Fridi Stora, Foto: Anders Øvergaard
Klipper: Sakaris Fridi Stora, Komponist: Rasmus Rasmussen, Lyddesign: Sakaris Fridi 
Stora, Skuespillere: Eivind Larssen, Ole Jørgen Farstad ( fra Svolvær) og Malin Kleiva.
http://en.riff.is/News/Riffnews/lequattrovoltereceivedthegoldenpuffin

Kontakt Ottar:
Tromsø Museum – Universitetstmuseet
Tlf.: 77 64 50 00 Faks: 77 64 55 20

E-post: ottar@tmu.uit.no
Internett: www.tmu.uit.no

Løssalg: 60,- kr.

I Ottar nr. 4/2010 kan du lese om Samisk kunst

Det er mulig å si at koblingen mellom etnisitet og kunst er
avlegs. På tross av dette utsagnet benyttes begrepet samisk
kunst hyppig. Dette nummeret av Ottar bidrar til diskusjonen
om hva samisk kunst er og kan være. Bidragsyterne behandler
mangfoldet i samisk kunst fra ulike perspektiver, blant annet
spenningen mellom å være samisk og å være en del av den
internasjonale samtidskunsten.

BLI KJENT MED SAMISK KUNST!

TROMSØ MUSEUM
UNIVERSITETSMUSEET
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Den Nord-norske Kunstutstilling, på folkemunne «Nordnor-
sken» er blitt en tradisjon også i Rana. I år er den 64. i sitt 

slag, og den 8.oktober åpnet utstillingen i Rana kunstforening.

Mona Iglum, leder Rana kunstforening, foto: Rana Museum

Kunsten fornyes fortløpende, og mange spennende uttrykk i form av tegninger, 
malerier, grafikk, tekstiler, installasjoner og skulpturer var å finne på årets utstilling. 
Men hos oss i Rana Kunstforening har åpningene vært forutinntatt, hvitvin og kana-
peer, klassisk musikk og åpning av ordfører.
I år ville vi få til en litt ny vri, så når gjestene ankom var lukten av tørrfisk det første 
de møtte. Tørrfisk, røykelaks og hvitvin var årets servering.  Våre lokaler er godt egnet 
for akustisk musikk, og etter at styreleder hadde ønsket velkommen, var det duket 
for en av Ranas trubadurer, Viggo Trulsen som sang noen av våre kjente og kjære 
nordnorske viser.

Vi var så heldig å få fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord, til å ha den høytidlige 
åpningen. Hun takket for invitasjonen og påpekte at, «det stadig skjer endringer i 
kunsten samtidig som de allerede kjente og  etablerte uttrykksformene består. Vi kan 
si at kunsten utvikler seg stadig - nye stemmer og uttrykksformer kommer til, - antall 
stemmearter øker kontinuerlig. Dette har Nordnorsken vist i 64 år.»
Etter talen ønsket Tennfjord arrangøren lykke til og til alle som var tilsted en god 
kunstopplevelse! Tilbakemeldingene fra publikum var utelukket positivt, både med 
kunstopplevelsen, serveringen, musikken og talen. Med andre ord, de nye innspillene 
kan videreføres.

galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

www.nnks.no

Åpningstider 
Galleri/Kunstbutikk

hverdager untatt mandag
         fra kl 1000-1600 

og 1800 - 2200

Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

foto: Kjell Ove Storvik

NORDNORSKEN I RANA
RAPPORT FRA RANA KUNSTFORENING
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Samtidsmuseet for nordlige folk planlegger å åpne til 
sommeren 2011 med både fast utstilling og midler-
tidige utstillinger. Den faste utstillingen kommuniserer 
regional sjøsamisk kultur og historie, mens bruken av 
de midlertidige utstillingslokalene er tiltenkt nordlige 
folk fra de sirkumpolare områdene. 

Av daglig leder Henrik Olsen og 
museumskurator Irina Haugane BCI (Hons) ved Senter for nordlige folk

Den sjøsamiske kulturen har tradisjonelt blitt oppfattet som marginal, eller i skyggen 
av den reindriftsamiske kulturen, og områdene har vært mer utsatt for fornorskning 
gjennom historien. Museet har derfor en viktig oppgave i å bidra til synliggjøring og 
definering av hva den sjøsamiske kulturen består av, med Nord-Troms og nordlige 
Midt-Troms som ansvarsområde.

I vår faste sjøsamiske utstilling har vi tatt i bruk visuelle og auditive virkemidler, samt 
interaktive elementer for å skape en estetisk, kunnskapsberikende og minneverdig 
utstilling. Utstillingen tar i hovedtrekk for seg duodji (her; samisk husflid), religion, 
politikk, kulturminner og næring.
Interaktivitet har fått prioritet i vår faste utstilling ettersom vi mener det vil gi en 
mer givende museumsopplevelse både for barn og voksne. Et touchscreen-bord med 
et kart og filmsnutter av sjøsamiske kulturminner i området ønsker vi skal skape en  
interesse for den lokale arkeologien og være med på å gi landskapet økt verdi, 

samtidig som prosjektet har hatt stor dokumentasjonsverdi for viktige sjøsamiske 
kulturminner i området. En annen touchscreen forteller på en fiffig og humoristisk 
måte regional og samepolitisk historie. Interaktiviteten er ikke bare digital: den be-

SAMTIDSMUSEET FOR NORDLIGE FOLK

Kunstnere  møtes på årets KOLT Riddu, Riddu Riddus årlige kunstprosjekt. Foto: Marius Fiskum
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søkende får også muligheten til å veve på en grene, en av Manndalens eksportvarer 
av sjøsamiske produkter.  Både vår faste utstilling og våre midlertidige utstillinger 
vil være basert på vårt lokale og internasjonale nettverk. I den faste utstillingen 

som åpner i juli 2011 har lokalbefolkning vært aktive deltakere både i utformingen 
av den faste utstillingen som konsulenter og i stor grad aktive som bidragsytere til  
innhold, med tekster, filmer, samt kunst.  Hvem kjenner lokalhistorien, gjenstander og 
sjøsamenes uttrykk bedre enn lokalbefolkningen selv? Vi påstår ikke en overordnet 
sannhet men viser derfor med flere bidragsytere flere sider av samme sak og lar det 
være opp til den besøkende å selv tolke den informasjonen vi fremlegger. 

Samtidsmuseet for nordlige folk inngår som del av Sametingets museumsstruktur 
og finansieres også av denne. Lokalisering av museet til Manndalen er resultat av 
det langvarige arbeidet enkeltpersoner, foreninger og institusjoner på stedet har viet 
ivaretakelse av stedets sjøsamiske historie. Viktige pådrivere har vært Riddu Riddu 
Festivalen og Davvi Álbmogiid Guovddaš/Senter for nordlige folk (tidligere Ája Samisk 
senter).  I samarbeid med Riddu Riddu urfolksfestival og deres internasjonale og 
lokale nettverk kommer vi til å sette opp midlertidige utstillinger.  Museet kommer til 
å prioritere lokale kunstnere og kunstnere fra andre nasjoner i det sirkumpolare om-
rådet. Under selve festivalen vil utstillingslokalene dedikeres til Riddu Riddus kunst-
prosjekter og utstillinger. 

Vi gleder oss til å åpne museet og presentere den faste utstillingen og midlertidige 
utstillinger. Åpningen er planlagt til juli 2011 under Riddu Riddu festivalen. Alle er 
hjertelig velkommen til åpningen som vil bli utlyst på www.nordligefolk.no.

For mer informasjon om museet og våre utstillingsrom, send e-post til 
irina@nordligefolk.no eller ring 77210664.
 

Skisse av Interiørarkitektene Skulbru & Tøllefsen av del av det faste utstillingsrommet

Lørdag 30.oktober gikk årets skulpturfest på Tranøy av stabelen, 
den 9. i rekken. Årets skulptur er Kystkvinner av Ingunn Dahlin. 
Totalt 84 stykker var med og feiret årets tilvekst til skulptur-
parken på Tranøy. 

Av Geir Sollie, Tranøy Skulpturkomitéen på Tranøy

Skulpturløypa består nå av 10 skulpturer. Av innkjøpte kunstnere kan i tillegg til årets 
kunster nevnes Harald Bodøgaard, Ingar Drageseth/Michael Elmgreen og Mindaugas 
Navakas. Alle skulpturene er finansiert ved salg av ideelle andeler i hver skulptur á 
kr. 1.000.- Skulpturkomiteen har klart å selge andeler for rundt 70.000.- hvert år, som 
da er brukt til innkjøp av en skulptur som er utplassert i Tranøy sentrumsområde. 
Alle som kjøper andeler får også en rett til å være med på skulpturfesten hvor det er 
avduking av årets skulptur, underholdning og servering av en bedre middag laget av 
skulpturkomiteen.  I år hadde Hamarøys ordfører Rolf Steffensen, noe ekstra på lur. 
Etter 30 års arbeid som kulturens primus motor i Hamarøy, fikk Helga Wiik overrakt 
kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt virke for kulturen i Hamarøy.
Skulpturkomiteens medlemmer er nå i fullt arbeid med å finne skulpturen for 2011. 
Neste år er det 10 års jubileum for skulpturløypa og da er det ønskelig å ta i litt ekstra. 
Dersom noen har gode forslag på kunstner for 2011, oppfordrer skulpturkomiteen  
å ta kontakt med CEO Kirsti Kaldstad, Tranøy Galleri.

Øverst: Skulpturen, den niende i rekken, heter Kystkvinner og laget av 
Ingunn Dahlin. Skulpturen ble avduket under skulpturfesten av Valdemar Hansteen. 

Foto: Geir Solli. Nederst: Primus motor for kultur i Hamarøy Helga Wiik ble 
overrakt kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører Rolf Steffensen for sitt virke 

for kulturen i Hamarøy. Foto: Elin Eidsvik

TRANØY SKULPTURLØYPE
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Følg turneen på blog  
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Lars Morell - My Dear Bird  Foto: Øivind Arvola


