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Å se og oppleve god kunst avhenger først og fremst av 
tilgangen på kunstneriske produksjoner. Et resultat av 
langsiktig offentlig satsning på kunst og kultur er at det 
i Norge i dag utdannes flere kunstnere enn noensinne. 
I Nord-Norge ble det i 2007 etablert kunstakademi i 
Tromsø. Den videre veien for en kunstnerisk karriere 
avhenger i stor grad av at kunstnerne skaper sin egen 

virksomhet. Rammebetingelsene for kunstproduksjon og formidling henger etter 
i utviklingen og nå stiller vi vår lit til at den langsiktige satsingen også kommer 
kunstformidlingen til del. Det er nettopp kunstformidlingen som skal legge til  
rette for møte mellom kunsten og publikum, som er en svært viktig arena for 
kunstnerens virksomhet.  

SKINN . Se Kunst i Nord-Norge er en betydningsfull kunstformidlingsaktør på feltet 
og har som formål å fremme kunstformidling. Hovedmålet er at Nord-Norge som 
kunstarena skal få et rikere tilbud til visuelle kunstopplevelser for hele befolk- 
ningen og å skape økt interesse og debatt om kunst.  SKINN fasiliterer muligheter 
til å oppleve god kunst også utenfor de sentrale strøk. Blant annet gjennom 
produksjon av utstillings-turneer som et kostnadsfritt tilbud til lokale visnings- 
arrangører i kommunene. Nasjonalmuseet for kunst er en viktig samarbeidspartner  
i dette arbeidet. 

Det er en milepæl at de tre nordnorske fylkeskommunene gjennom felleskapet i 
Den Nordnorske kulturavtalen har satt Visuell kunst opp som et av tre prioriterte 
områder. Det er store forventninger og spenning i kunst og formidlingsmiljøene 
til hva som kommer ut av dette. Det er avgjørende at vi som arbeider i feltet er 
delaktige parter i denne utviklingsprosessen. 

Til neste år har SKINN virket i landsdelen i 35 år og har overlevd alle kulturpoli-
tiske svingninger. Det bekrefter formålets relevans og posisjon med å organisere 
og å fremme landsdelsdekkende kunstformidling. Virkeområde er å organisere et 
landsdelsdekkende nettverk av lokale arrangører for kunstutstillinger, som innbe-
fatter kunstforeninger, profesjonelle gallerier og museer. 

I sommer kan man se og oppleve et bredt spekter av kunst hos våre utstillings-
arrangører og andre kulturarrangementer. Sommerutstillingen i Tromsø 18 juni til 
15 august er GIERDU -bevegelser i samisk kunstverden/sirdimat sámi duodje- ja 
dáiddamáilmmis, i regi av SKINN. Kunnskapsrike formidlere tilbyr omvisninger til 
grupper gjennom hele sommeren.

 Vi gleder oss også over å gratulere Kunstakademiet i Tromsø med første kull 
avgangsstudenter, representert med en spennende utstilling som skal presenteres 
i Oslo i juli. TROMSØ ART ACADEMY BA SHOW 2010 AT UKS! www.uks.no. Det peker 
på at satsning på kunstproduksjon og formidling også må romme utveksling av 
utstillinger, både nasjonalt  og internasjonalt.

GOD SOMMER!

Eva Skotnes Vikjord, daglig leder i SKINN

lEDER
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AKTUEllE UTSTIllINGER

Gierdu 
18.06-15.08 Tromsø Kunstforening
28.08-26.09 Harstad kunstforening
09.10-30.10 Bodø kunstforening
13.11-05.12 Árran Lulesamisk 
 senter, Drag
11.12-16.01 RiddoDuottarMuseat,  
 Karasjok

Kurt Edvin Blix Hansen,  
Anne Rita Nybostad, salgsutstilling
04.06-31.08 Galleri Eft, Tvervika Beiarn

Gea – Se, medlemsutstilling  
Samisk kunstnerforbund 
04.06 - 04.08 Samisk kunstnersenter, 
Karasjok

Grete Prytz Kittelsen, 
Emalje og Design
09.06-08.08 Rana kunstforening/Rana 
museum 

HAMSUNfantasier, 10 malere
10.06-22.08 Skogheim, Hamarøy. 

Are Andreassen, Knut Eerik Halvors-
en og Hermann Isaksen: Referan-
sepunkt – Natur 
12.06-17.08 NNKS galleri, Torvet Svolvær

Den 64. Nord-Norske  
Kunstutstilling
12.06-27.06 Vadsø kunstforening  

Bjørg Jakhelln, Maleri/tegning 
12.06-25.07 Bodø kunstforening

Iver Jåks: Rekonstruert
Karl Erik Harr: Gjensyn med Pan
Knut Erik Jensen: Scener fra en film
15.06– 26.09 Nordnorsk Kunstmuseum 

Gjert Rognli – foto, skulptur, video 
19.06.-29.08. Varanger Samiske Museum

Mathis Nango,maleri
Kjersti Johannesen, glass
26.06-08.08 Hamarøy Galleri 

Knut Rellsmo, materialer
 01.07 - 07.07 Fauske kunstforening 
i samarb. med Saltenbluesen

Fjordveifestival, kunstprosjekt med
Kurt Edvin Blix Hansen
03.07- Tverrvika, Beiarn

Norway Says 10
03.07-22.08 Tromsø kunstforening
02.09-30.09 Brønnøysund Galleri Kaos

Gjert Rognli
13.08-15.09 - Samisk kunstnersenter, 
Karasjok

Ofotkunst
14.08-29.08 Hamarøy Galleri 

Being a Part – Samisk kunstner-
forbunds 30års jubileum.
Jørund Aase, installasjon. Edward Clydes-
dale Thomson, fotografi og arkitektur-
elementer.
27.08-03.10 Tromsø Kunstforening

Ann Kristine Aanonsen / Jan Steinum
27.08-26.09 NNKS galleri, Torvet Svolvær

 Nordland Musikkfestuke:  
Bodø-kunstnere
07.08-05.09 Bodø kunstforening

Yngve Henriksen
07.07- 19.09 Galleri Bodøgaard

Ofotkunstnere
04.09 -12. 09 Galleri Ofoten 

Sven Påhlsson, Bending Water
04.09-03.10 Hamsundsenteret, Hamarøy

Kjell-Ivar Gullhav, malerier
ca 01.09-30.09 Rana kunstforening

Port Maputo: A Tale of One City
02.09-30.09 Galleri Kabelvåg
 
Ingrid Cimmerbeck, keramikk
11.09 - 03.10 Bodø kunstforening

George Osodi, Oil Rich N&N
(Nasjonalmuseet)
04.09-26.09 Hamsundsenteret, Hamarøy
11.09 - 19.09 Petter Dass museet, 
Alstahaug 
25.09-03.10 Vega kommune,  
barne- og ungdomsskole

Brita Skybak, maleri
24.09 -20.10 Samisk kunstnersenter, 

(m
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 e
nd

rin
ge

r)



SKINNBLAD  juni 2010 3 

Da Norges fjerde kunstakademi ble etablert i Tromsø, 
fikk både ferske studenter og professorer en krevende 
start. Nå er det første kullet med kunstnere ferdige 
med sin bachelorgrad i samtidskunst, og selvfølgelig 
er det knyttet mye spenning til Kunstakademiets 
første avgangsutstilling. 

Av Amalie Marie Selvik, foto: Monica Svorstøl

Det tok 30 år fra tanken ble ytret til det ble etablert et kunstakademi i Nord-Norge. Et-
ter et initiativ fra Norsk kulturråd kom det såkalte Heggstad Jakhelln-utvalget allerede 
i 1979 med en innstilling som tok til orde for etablering av et kunstakademi. I 1992 
kom Mathiesen-utvalget frem til samme konklusjon, og fra 1994 startet Høgskolen i 
Tromsø iherdig arbeidet med å etablere en høyere utdannelse i billedkunst. Men først 
i 2005 vedtok stortinget at det skulle etableres et kunstakademi i Tromsø, og i 2007 
strømmet det til med studenter fra hele landet for å starte på studiet. 
Tre år har gått, og 15. mai var Tromsø Kunstforening overfylt av et nysgjerrig publikum 
da bachelorutstillingen, «Betrayed by nature/never trust a pioneer» ble åpnet med 
joik. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, erklærte utstillingen for å være 
årets historiske begivenhet. – Jeg har stor respekt for den doble eksponering stu-
dentene utsettes for når deres kunstverk nå skal vurderes både av strenge sensorer, 
og et bedømmende kunstpublikum, understreket Aarbakke, som på slutten av talen 
sin konstaterte at tilføyelsen av et kunstfakultet gjennom fusjonen med høyskolen, 
endelig har gjort universitetet fullverdig! 

Ikke lett å være en pioner
I ”Betrayed by nature/never trust a pioneer” har de tretten nyutdannede kunst-
nerne erobret kunstforeningens enorme rom med sine eksamensverk, som omfatter  
fotografier, lyd, videoer, animasjonsfilmer og ulike kunstinstallasjoner. 
Selv om refleksjoner om kropp og seksualitet er et tema flere av kunstnere problema-
tiserer i sine verk i utstillingen, er enkelte verk mer direkte konfronterende enn andre. 

Slik som videofilmen, «Antireproductive Mating Ritual», av Vebjørn Guttormsgaard 
Møllberg (f. 1984).  – Filmen handler ikke bare om å gripe tak i skatemiljøets  
machokultur i et homoerotisk perspektiv, men også om å angripe fokuset på sub- 
kulturens merkevarefetisj for sko, skateboard og klær, påpeker Møllberg. Med et 
fravær av triksing, skateramper, og med to unge menn som sirkler rundt hverandre, 
nakne med ereksjon, på hvert sitt skateboard på en kai i byen, ønsker Møllberg å 
understreke meningsløsheten i handlingen, med en tittel som henviser til parrings-
ritualet fra dyreverdenen der reproduksjon er målet. 
Han er glad for at han har kunnet konsentrere seg om sitt eksamensprosjekt det 
siste året. - Det var helt jævlig til tider, innrømmer Møllberg, på spørsmålet om hans 
opplevelse av å være en av de første kunststudentene. - Disse tre årene har vært 
et eksperiment med mye motgang. Hele det første året var tungt og gikk til med-
bestemmelser, møter, diskusjoner og ihjel prating av alt fra valg av pensumbøker, 
teknisk utstyr og etablering av verkstedslokaler, sukker Møllberg. 
- Det første året føltes det som om vi bare var en kunstnergruppe og ikke studenter. 
Nå er kunstakademiet fylt opp av studenter i alle klassetrinn, og dette tredje året 
har vært befriende. Jeg har faktisk følt meg litt anonym med ett mindre fokus på 
fellesskapet, smiler Møllberg. Men han innrømmer at det har vært nyttig, og roser 
undervisningen til professorene Nicolas Siepen og Åsa Sonjasdotter, og ser det som 
en god erfaring. - Jeg har lært enormt mye om selvorganisering!
 
Kjøkkenfellesskap
Som Kunstakademiets først ansatte professor i samtidskunst, var det kunstneren Åsa 
Sonjasdotter som hadde ansvaret for å omsette alle ideer til praksis. Hun beskriver 
også arbeidet med studentene de to første årene som svært utfordrende og lærerikt. 
- Vi startet med å skape et kunstakademi ut i fra ingenting, og gjorde det sammen, 
forteller Sonjasdotter på åpningen. - Studentene måtte selv bidra til å bestemme, og 
Sonjasdotter innrømmer at det hele var utrolig upedagogisk, fordi hverken hun eller 
studentene visste noe om å organisere, eller å drive en kunstutdanningsinstitusjon 
fra bunnen av. - Kunstakademiet var som ett kjøkken, der vi eksperimenterte, tenkte, 
rørte rundt og tok avgjørelser om hvordan vi skulle strukturere hverdagen, forklarer 
Sonjasdotter. 
- Studenten og jeg var ikke alltid enige, men det hele har gitt helvetes mye opplev-
else, smiler hun, og avslutter med å takke Tromsøs lokalbefolkning for den viktige 
støtten og hjelpen Kunstakademiet har fått. 

Unikt masterprogram
Til glede for kunstinteresserte i regionen har et kunstakademi i Tromsø, og stu-
dentenes høye kunstneriske aktivitet, resultert i en berikelse av byens kunstliv, og til 
etablering av nye utstillingssteder som Kurant og HotDog Kulturkiosk. Flere av kunst-
nerne opplyser at de har bestemt seg for å bli i Tromsø for å danne ateliérfelleskap 
på Kurant. Dette muliggjør en fortsettelse av driften og et alternativt tilbud for  
utstillinger av kunst sentralt i byen. Dermed ser studentene lyst på en fremtid i Nord- 
Norge. Men hvordan ser fremtid ut for Kunstakademiet? Vil det komme et tilbud om 
et masterprogram?
Instituttleder på Kunstakademiet, Helga Marie Nordby, kan opplyse om at planen 
er å tilby et mastergradsprogram i samtidskunst fra høsten 2011. - Vi ønsker å tilby  
ett unikt masterprogram som du ikke vil finne på noen av de andre norske kunst-
akademiene. Vi ser for oss et program med fokus på kollektiv kunnskapsdeling og 
selvorganisering, der poenget er at søkerne skal jobbe i kunstkollektiver, sier Nordby.
Hun forklarer at masterprogrammer i Europa ikke har tradisjon, ei heller tillater, for 
kunstnere å søke seg på programmer i felleskap. Derfor mener hun det er et poeng å 
tenke nytt. - Det er viktig å tilby en kunstutdanning som gir rom for eksperimentering 
med nye øyne, og som bidrar til å utfordre akademiets form og maktstruktur som ut-
danningsinstitusjon, sier Nordby, og uttaler avslutningsvis; – Å ha etablert et akademi 
i Nord-Norge kun bare for å ha ett er ikke et godt nok grunnlag! 

kunstnere ut av akademiet 

Møllberg flytter så fort som mulig fra Tromsø, for å dele atelier med et par 
kunststudenter fra Kunsthøyskolen i Oslo. Foto: Monica Svorstøl
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Kunstakademiet kan gjerne betraktes som en frisone 
for utagerende kreativitet og eksperimenterende 
kunst. Men i jakten på individuelle uttrykksformer 
skal imidlertid en avgangsutstilling presentere kval-
itetsmessig kunst med et meningsinnhold som in-
teresserer publikum. Makter de nyutdannede kunst-
nerne utfordringen?

Kunstkritikk av Amalie Marie Selvik, foto: Monica Svorstøl

Kunstakademiet i Tromsø sin første bachelorutstilling, «Betrayed by nature / Never 
trust a pioneer», inneholder ambisiøse verk som er mangesidige og komplekse. De 
mange installasjonene kan virke kaotiske, men i sin helhet oppleves utstillingen al-
likevel stram og tøylet, og er svært godt montert i lokalene til Tromsø Kunstforening. 

Relasjonell kunst
I første etasje dominerer den tredimensjonale og romlige kunsten. Espen Justdal, 
Geir Backe Altern, Ane Elene Johansen og Margrethe Pettersen viser en felles inter-
esse for å bryte den vanlige avstanden mellom kunstverk og publikum, og inviterer 
oss til å ta del av kunstverkenes muligheter. Dette vekker umiddelbart en begeistring 
for Espen Justdals store installasjon «World Ark Tour». Møtet med hans imponerende 
fullskala 1950-talls citroënbuss snekret i trefiner, vognen med hems og kjøkkenkrok, 
samt petangue-banen langs veggen og de fargerike lampene og kitschgjenstandene 
skaper forundring. Men etter det entusiastiske førsteinntrykket blir usikkerheten for 
påtrengende. Hvor skal en plassere seg selv i forhold til alt dette? 
   Geir Backe Alterns tilsynelatende like kaotiske installasjon, «Den perfekte skog», 
er derimot mer begripelig og avslappende. Han har kjøpt ett stykke skog et sted i 
Norge, og kunstneren flommer over av tanker om hva han synes skogen skal inne-
holde. Kunstverket skaper innlevelse gjennom muligheten til å klatre opp i trehyt-
ta oppunder taket, lese de mange notatene og avisutklippene som er klistret til 
veggene, eller legge seg i lesekroken med puter, eller i hengekøyen, for å titte opp 

på projeksjoner av trekroner i taket. Men hva er egentlig en perfekt skog? Biologen, 
kunstneren, bonden, juletreselgeren eller miljøforkjemperen har alle ulike ideer om 
hvordan en perfekt skog bør være. 
   Å (sam)arbeide for å oppnå et mål er helt grunnleggende i Margrethe Pettersens 
«Rattus Norvegicus Economicus». Til tross for den sterke følelsen av å ta del i et 
naturfaglig eksperiment, må en alliere seg med en annen, eller selv klatre inn i 
Pettersens store hamsterhjul for å produsere strøm til resten av verket. Filmklipp 
av grønne busker og urbane betongvegger kan så fremtre på de tre skjermene på 
gulvet. Inne i Ane Elene Johansens «Sjå» kan en isteden fint gjemme seg bort, for å 
la øynene hvile på de kuriøse innrammede collagene, ulldottene, bukkehornene eller 
animasjonene på TV’en som står på en gammel melkekrakk. Johansens skildringer 
av dyrene og livet på hjemgården inneholder de vanlige perspektivene på fødsel og 
død, landbrukspolitikk og et liv som ikke bare er idyll. 

Film for øret
I andre etasje har Anemarthe Bjørnseth utført en betydelige romlig montering av 
sine 21 store fotografier. I «I am marvelling at the situation from far away, as if there 
is nothing personal at stake» er hennes turistfotografier, fra et opphold i Cape Town 
i Sør Afrika, tapetsert rett på veggen. Hennes opplevelse av å være en besøkende 
turist i en by uten den samme tilknytningen til stedets kulturelle historie, er kon-
tekstualisert gjennom de skrevne definisjonene på veggen av ulike begrepene som 
ukjent, fremmed, og eksotisk. 
   For den som tar seg tid til å ta av skoene og tre inn i det lydisolerte kabinettet til 
Matilda Carlid blir overrasket av en behagelig svensk stemme som strømmer ut av 
skjulte høytalere bak de blå teppebelagte veggene. «Början av en natt» er ifølge 
verkslisten en nitten minutter lang blind film. Inspirert av synstolkning for blinde 
beskriver Carlid filmatiske scener. Med fraværet av et visuelt produkt skaper Carlids 
boks et konsentrert rom som øker følsomheten for lytteopplevelsen. Lytteren må 
selv skape bildene i sitt mentale indre av hennes beskrivelser om de fem barna i 
skogen og en antakelig myrdet jente. 

Befruktningsperspektiver 
For noen kan Vebjørn Guttormsgaard Møllbergs to dristige videoverk være en sterk 
konfrontasjon av blottlagte ereksjoner og brystvorter. «Her Huge Nipples Look Like 

nyutdannet kunst
bAchElORUTSTIllING  KUNSTAKADEMIET I TROMSø

Margrethe Pettersens «Rattus Norvegicus Economicus». I bakgrunnen Geir Backe Altern «Den perfekte skog»
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Small Penises» er en kort videosnutt i loop om fetisj for store brystvorter som Møll-
berg har redigert sammen av funnet filmmateriale.  «Antireproductive Mating Ritual» 
er en lengre video han selv har laget. Vakkert filmet i lyset av oransje solstråler og 
lett snødryss glir kameraet i slowmotion over kroppene til to nakne unge menn 
som skater rundt på en asfaltert kai.  Lekende berører kroppene deres hverandre. 
Et nydelig filmatisk lydspor bidrar til ett søtt og uskyldig homoerotisk perspektiv på 
skatemiljøets machokultur. Enkelte kan nok bli flaue og pinlig berørte, mens andre 
reagerer med latter og kommentarer.
   Heidi-Anette Haugens verk går også løs på reproduksjonsevnen, men «Steg for 
steg: Å gje bort kvinnelige kjønnsceller» tar for seg eggdonasjon som er et aktuelt 
politisk og etisk tema. I et hefte deler kunstneren sine refleksjoner om det å gi av 
sine egg. Å bringe liv videre uten å ta del av det. Fast bestemt på å bryte med den 
såkalte kvinnelige naturen besøker hun en dansk klinikk som tilatter eggdonasjon, 
men her svikter motivasjonen hennes. Istedenfor viser Haugen 15 strektegninger, i 
blått, hvitt og sort, av prosessen som en kvinne må gå igjennom hvis hun vil donere 
av sine egg. Direkte inspirert av ideen og formspråket til kunstneren Dea Trier Mørch 
sine 1970-talls illustrasjoner til boken «Ind i verden», illustrerer dette godt Haugens 
forsøk på et kliniske perspektiv på befruktning.
   I ett av de to nydelige videotablåene i «Rosebudd» tar Ida Walenius for seg den 
gamle greske myten om Danae. Liknende den berømte versjonen som Gustav Klimt 
malte i 1907, har også Walenius fremstilt Danae liggende sovende blant puter og 
laken. Hun har også valgt det erotiske øyeblikk i myten der den greske prinsessen 
blir befruktet av guden Zeus i form av et gullregn. Glitrende væske sildrer mellom 
hennes nakne store lår ned på lakenet, og en våt flekk brer seg sakte utover det hvite 
stoffet. I ett kort øyeblikk våkner hun og titter opp på oss, som om hun er oppmerk-
som på hendelsen, men så legger hun hodet ned igjen for sove videre.  

Fragmentene taler 
Ingrid Forlands «Printed Menace» av kopierte boksider, en Fierce Pussy plakatsam-
ling på veggen og en sirkel av hvite hefter på gulvet, kan lett forbli et ubegripelig 
verk. Referansen til essayet Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence av 
Adrienne Rich fra 1980 og andre, delvis skjulte, bruddstykker av lesbisk feministisk 
litteratur er et gledelig bidrag til å gi et mulig inntrykk av installasjonens innhold. 
Disse litterære kritiske ytringene grodde frem på 1980-tallet som reaksjoner på het-
eroseksualitets dominans og radikalfeminismens usynliggjøring av lesbisk identitet. I 
møte med Ingrid Forlands komplekse installasjon, kan kunst som er sterkt knyttet til 
betrakterens evne til å skape sammenhenger, være en utfordring. 

I «Betrayed by nature/Never trust a pioneer» imøtekommer de fleste kunstnerne 
kravet til god kunst. Gjennom seriøse og meningsfulle kunstverk griper de sanselig 
fatt i oss som betraktere.   «Betrayed by nature / Never trust a pioneer» ble vist på 
Tromsø Kunstforening fra 15. mai til 6. juni.

Anemarthe Bjørnseth «I am marvelling at the situation from far away, as if there is nothing personal at stake”

Ida Walenius «Rosebudd»

Vebjørn Guttormsgaard Møllberg «Antireproductive Mating Ritual»
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AvGANGSUTSTIllING NORDlAND KUNST- OG fIlMfAGSKOlE

you like diamonds, 
i prefer cash 
Tittelen på årets avgangsutstilling ved NKFS er ment å hentyde til en virkelighet preget av finanskrise og fokus 
på materielle goder. Den  kan også leses som en protest mot hvordan kunstverdenen selv i stadig økende 
grad styres av økonomiske interesser. Noen av de mest interessante arbeidene griper direkte tak i en slik 
tematikk, mens andre er opptatt av helt andre problemstillinger. Så ville det også vært merkelig om verkene 
skulle forholde seg til et overordnet konsept. Avgangsutstillinger er eklektiske av natur, så sant læringsmiljøet 
er slik det bør være, med  rom for eksperimentering. 

Miriam Hansen «Slutt på moroa» Foto: Kim Groustra
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Kunstkritikk av Torill haaland

Naturlig nok er film og video godt representert; seks av de 15 studentene har video 
som sitt medium eller bruker video som del av en større installasjon. Den store ma-
joriteten av studentene viser installasjonsarbeider. Tematisk kretser utstillingen rundt 
alt fra fortellinger om lokale forhold i Lofoten, etnisk tilhørighet og personlige fortel-
linger om kjærlighet til mer analytisk, stedsspesifikk og institusjonskritisk utforskning. 

Sistnevnte er Ina Hagen et typisk eksempel på. Hun tar utgangspunkt i galleriets 
fysiske rom. Med subtile intervensjoner setter hun fokus på rom-elementer som øyet 
vanligvis ikke stopper opp ved. I «Attempt at looking throug walls» er for eksempel 
en lyskaster plassert mot nedre del av galleriveggen. En fordypning er lagd der lyset 
treffer veggen, og illusjonen av at lyskasteren er i ferd med å gjennombore veggen 
oppstår. 

Et annet stedsspesifikt verk er Jarle Gudbrand Myrvolds «Diamond in the rough». 
Myrvold har latt seg inspirere av tv-spill i sin video, som er en slags protest mot 
kunstverdenens styringsmekanismer. Vi ser Myrvold selv mekanisk gående gjennom 
Galleri Lille Kabelvåg, med start i annen etasje der han finner en gjenstand han kan 
bruke som slagvåpen. Målet er det eksakt samme stedet som  videoen vises, og 
filmen ender med et slag. Et på samme tid humoristisk og alvorlig verk, som viser 
modenhet med sine mange lag.

Leona Tahneé Hohmann blander også lek og alvor i installasjonen «Warm welcome 
to rescue the world». En by av fyrstikkesker med origami-supermenn flyvende over 
seg refererer både til byggeklosser og barndommens helter. Men fyrstikkesker rep-
resenterer også noe forbudt for et barn, og supermennene er skjøre og brennbare. 
Hohmanns verk kan tolkes både som en personlig fortelling, men også som en kom-
mentar til den globale oppvarmingen og vår manglende evne til å redde oss selv. 

Mer konsentrert om øyeblikket er Ronny Finnangers film på to minutter der porselen 
og glass faller i gulvet og knuser. Ved å vise en triviell hendelse i sakte film, blir den 
gjort om til noe høyst dramatisk. Lyden av de knusende objektene er blitt mørk, 
fordreid, og ugjenkjennelig, og fremhever spenningen. Filmens unike egenskaper 
blir brukt til å få oss til å se og høre virkeligheten på en måte som er umulig for det 
blotte øye.

Solveig Lønseths video «Balaenoptera acutorostrata» er basert på opptak fra hval-
mottaket i Hopen, 7 km vest for Kabelvåg. Filmen viser mottaket før hvalen har 
ankommet. Vi følger den samme ruta som hvalen senere skal fraktes i, gjennom 
sterile og folketomme lokaler. Tittelen er det latinske navnet på vågehval, og lyden 
vi hører er vågehvalens sang spilt så sakte at den er ugjenkjennelig som hvalsang. 
Den dystre stemningen gir spøkelsesfilmaktige assosiasjoner, men verket er langt i 
fra noen protest mot hvalfangst. Den er snarere en poetisk fremvisning av en næring 
som preger de lokale omgivelsene.  

På en av veggene i det innerste rommet har Nada Alnuaimi tegnet opp en imponer-
ende manifestering av spørsmål rundt religiøs og etnisk identitet. På lang avstand ser 
man et stort fingermerke. I det man nærmer seg veggarbeidet ser man at fingermer-
ket − som for øvrig er Alnuaimis eget − består av arabisk skrift. Tekstene er hentet 
fra bibelen og koranen. De handler alle sammen om vann; det elementet som alle 
mennesker på jorden er 100 % avhengig av. Alnuaimi tar her utgangspunkt i noe så 
unikt og personlig som et fingeravtrykk for å fortelle om noe almenmenneskelig. Det 
er som om verdensreligioner på kollisjonskurs forenes i hennes hånd.  

Et annet høydepunkt er Miriam Hansens installasjon «Slutt på moroa». Hansen har 
vært opptatt av populærkulturens romantisering av gangsterrollen. Vi ser et bord 
med tomme champagneflasker. Rundt er det strødd pengesedler. På veggen henger 
en rekke små portretter. De er klippet ut av en gammel bok hun har funnet på bibli-
oteket i Svolvær, og viser medlemmer av samvirkelaget fra forgangne tider. Bildene 
er valgt ut på bakgrunn av deres liket med mug shots. For å  fremheve den kriminelle 
assosiasjonen, er bildene ved hjelp av collage blitt utstyrt med diverse bandittat-
tributter. Verket blander fiksjon og virkelighet på snedig vis. De små og ved første 
øyekast unnselige bildene på veggen er kanskje de som gjør mest inntrykk  i hele 
utstillingen.

Det synes på studentenes arbeider at NKFS nyter godt av å ha en rekke gode gjeste-
lærere. Opplegget med å ha to til tre ukers læringsperioder i ulike medier, spredd 
utover året med profesjonelle, aktive og aktuelle kunstnere er vellykket. Det er nok 
også noe av grunnen til at NKFS  imponerer med temmelig høyt nivå til en forskole 
å være. 

Solveig Lønseth  video «Balaenoptera acutorostrata» Ronny Finnanger uten tittel (video, 2 min). Foto: Kim Groustra
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Balansekunst
Bjørg Heggstad Jakhelln er klar for en ny utstilling i 
Bodø kunstforening. Etter flere års forberedelser ser 
hun fram til å vise publikum både kjente og nye sider 
av sitt kunstnerskap.

Tekst og foto Kristoffer Dolmen

Det er med en viss forventing jeg tar meg ut av sentrum av Bodø og til kunstneren 
Bjørg Heggstad Jakhellns atelier. Jeg kommer på sist gang jeg var her, det var i 
forbindelse med en utstillingsåpning i 2003. Tiden går og nå er hun klar med en ny 
stor separatutstilling i Bodø kunstforening. Hun har passert 70 år siden sist, men tid 
til å «legge opp» eksisterer nok ikke i Jakhellns tanker. Kunstneren møter meg blid og 
opplagt og vi går rett på sak og begynner å snakke om den forestående utstillingen 
i Bodø kunstforening og alle forberedelsene. Å sette sammen en større utstilling er 
mye arbeid.

Maleriene dominerer med sine sterke slående farger. Tegninger, skisser og enkelte 
fotobaserte arbeider danner et ordnet kaos og mine forventninger til et atelierbesøk 
blir innfridd. Det er noe eget med å komme nær en kunstner på deres territorium. 

Til utstillingen har Jakhelln forberedt et stort materiale. Her er malerier fra de siste år, 
flere ferdiggjort nå i 2010. Maleriene preges av det som har blitt hennes varemerke: 

oljemalerier som sees separat eller danner serier, jeg kjenner igjen hennes karak-
teristiske formspråk, det er enkelt og stramt. Samtidig aner jeg noe nytt over disse 
maleriene, kanskje sprekere farger? Mer prøvende i flaten?

I tillegg til maleriene har Jakhelln samlet sammen og systematisert en rekke tegnin-
ger på papir som har blitt til de 15 siste årene. Hun mener dette materialet nå har 
fått modnet seg og vil presentere det direkte på galleriveggene uten ramme, – som 
en strøm av visuelle etyder. Tegningen er vesentlig i hennes arbeid. Også de større 
maleriene tar utgangspunkt først i en skisse. 

Hennes arbeidsprosess er planlagt, det er ikke et intuitivt maleri som styres av innfall 
og drypping. Form, penselføring og flatebehandling er styrt og kontrollert.

Når vi blar oss gjennom bunkene med malerier får jeg det inntrykket at disse 
maleriene har en snev av amerikansk modernisme i seg. Bjørg istemmer at hun er 
opptatt av konkret kunst, og sier at både franske og amerikanske kunstnere opptar 
henne. Hun er ikke en minimalist, men det finnes noen referanser der, søken etter 
klarhet og noe kontrollert. Bjørg medgir at hun ikke kan sees på som en «nordnorsk» 
kunstner. Hennes uttrykk er mer internasjonalt forankret, samtidig som det finns  
referanser også til norsk etterkrigsmodernisme. – Bildene kan jo romme en 
naturfølelse selv om de er mer abstrakt, de forholder seg til geografi, sier hun.

For Jakhelln har hvert bilde sine egne krav, man kan ikke bare overføre noe fra et  
bilde til et annet, forandringer skjer hele tiden, sier hun. «En slags dialog oppstår, 

bJøRG hEGGSTAD JAKhEllN
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artsenja 
ga etterlengtet galleri

I ei nedlagt skole er det som var sløydsal blitt det gal-
leriet Senja-kunstnere har lengtet lenge etter.  Sam-
men har elleve aktive idealister dratt i gang ArtSenja 
i  Øverbotn i Tranøy. - Den visjonære målsetting er å 
bli en merkevare for kunst og kulturvirksomhet for 
hele Senja-regionen , sier Kjell Lindberg, daglig leder 
i ArtSenja.
 
Arild D. Moe, journalist og styremedlem i SKINN

 
I to store lyse rom – pluss en halv andre-etasje -  har kunstverkene fra ArtSenja 
kunstgruppe tatt i mot publikum siden slutten av mars. – Det har kommet mer folk 
enn det vi hadde trodd, sier gallerist Ann-Rita Wold. I vår har galleriet vært åpen bare 
lørdag og søndag, men fra midten av juni er åpningstidene utvidet til også torsdag 
og fredag.
 
Galleriet vil primært presentere og selge billedkunst og kunsthåndverk av aktørene 
i ArtSenja kunstgruppe, men etter hvert vil andre med tilknytning til Senja bli repre-
sentert. Også nasjonale og internasjonale gjestekunstnere ligger i planene.  Tanken 
er også å ta imot Nordnorsken og SKINN-utstillinger som ikke blir vist andre steder 
i Midt-Troms, kanskje i samarbeid med ei kunstforening det blir forsøkt blåst liv i.
 
Ei gjesteleilighet og to ateliér tilbys gjestekunstnerne. ArtSenja vil lage kurs i den 
nedlagte skolen som også huser  Rimfrost teaterensemble, et lys-støyperi, en  
musiker, en designer og en kokk med bokprosjekt.
 
ArtSenja ligger ved bygda Vesterfjell, to mil fra Finnsnes.

Ann-Rita Wold og Kjell Lindberg.

man tenker, hva trengs i dette bildet? Oljemaleriet er spennende på den måten. Man 
kan jobbe og bearbeide i det uendelige. Det har en fin og feit olje-karakter og gir 
tekstur i materialet, flaten skal leve!». 
Noe annet som kan jobbes med i det uendelige, er noen av seriene til utstillingen. 
Én består av seks deler som er ulik. Ved å variere rekkefølgen og hva som er opp og 
ned når man monterer, kan det være en visuell lek uten slutt. 

Samtidig som Jakhelln bruker mye tid i atelieret er hun opptatt av å komme ut og 
få vist kunsten sin. Hun har deltatt i mange utstillinger, og jevnlig, med litt avstand 
i tid hatt separatutstillinger. Som hun sier er det en del av å bo i Bodø og delta i 
kunstlivet her, derfor har hun jevnlig deltatt i de årlige desemberutstillingene i Bodø 
kunstforening. Samtidig som det er viktig å være synlig på hjemmebane er det 
viktig å møte et nytt publikum. Derfor er utstillinger andre steder i Norge, og også i 
utlandet viktig for henne.

I tilegg til å se utstillinger er hun opptatt av litteratur og musikk. Å reise er viktig for 
Jakhelln for å søke inntrykk og inspirasjon. «Man ser aktivt og jobber når man er på 
reise også, det er ikke noe man bare slår av og på». 

Jakhelln er opptatt av kunstnernes kår og lurer på hva som skjer med tilveksten av 
en ny generasjon kunstnere her nord, «for eksempel i Bodø er det jo få yngre kunst-
nere. Innenfor musikk har man stillinger, billedkunstnere skal liksom klare seg selv».  
En annen ting er at det er få offentlige utstillingsplasser og få samlinger som kjøper 
inn kunst. Selv sier hun at innkjøp og oppdrag er relativt beskjedent når man ser 
tilbake på en karriere på flere tiår, men som hun sier, – man kan ikke skape ut fra 
en markedstilpasning, man jobber med sitt, finner sitt uttrykk, og ønsker jo å si noe 
med det.

Denne sommeren vil publikum ha muligheten til å se selv hva Bjørg Heggstad  
Jakhelln ønsker å formidle. Utstillingen åpnet 12. juni i Bodø kunstforening og vil stå 
ut juli.
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outi pieski 
Av Maaike halbertsma, utstillingsansvarlig Samisk kunstnersenter 

Outi Pieski, fra Utsjoki i Finland (født 1973) kan regnes som en av de mest  
spennende unge samiske kunstnere. Outi Pieski har sin utdanning fra North Carelia 
videregåendeskole, avdeling for kunst i Joensuu og har en  master fra Kunstakade-
miet i Helsinki. Hun jobber med forskjellige media som maleri, installasjon og skulp-
tur. Det er mange elementer i hennes verk som refererer direkte til samisk kultur. 
Hun tolker det tradisjonelle og symboliske i samisk kultur på sin egen lekende måte. 

På utstillingen i Karasjok viser hun nye arbeider med landskapsmotiv fra Nord- 
Finland, det området hvor hennes farsfamilie kommer fra og hvor hun bor deler av 
året. Landskapet blir fremstilt på forskjellige måter. Maleriet Giisavárri og Cáhppes 
Gissávárri, viser samme fjell, men er totalt forskjellig i fargebruk. Som titelen sier er 
Cáhppes Gissávárri en svart fjell, og blitt gjort nesten mystisk. Mens Gissavárri viser 
et høstbilde, med lyst fargebruk.
Elementer fra den tradisjonelle samiske klesdrakten som tørkler, frynser, silkebånd 
og skallebånddusker, tar en sentral del i Outi Pieskis verk. I Gissavárri er det brukt 
margebein, og små stoffbiter. Outi Pieski fortalte en historie om at hennes bestemor 
hadde sagt til henne at man aldri skal se gjennom et margebein. Men Outi utfordret 
sjebnen og prøvde det allikevel. Dagen etter hadde hun et betent øye. Hun brukte 
små løv, som blir brukt på søljer, til å sette inn i margebeinet, siden de små løv skal 
beskytte oss mot det onde og for å hindre oss å se gjennom margebeinet.
Bestemor er gjennganger i bildene, hun er også  tilstede i bildene gjennom gamle 
sameluer som er festet nederst på to bilder.  De mindre bilder er malt på stoff. Noen 
ganger er stoffet blitt gjort usynlig, på andre bilder kommer stoffet gjennom maleriet 
og er en del av landskapet. Frynser som henger over og langs sidene av bildene gir 
dem et større dimensjon, forsterker det tredimensjonale i det flate. 
I 2002 hadde Outi Pieski første gang utstilling på Samisk Kunstnersenter, og man ser 
i dag en utvikling - fra å være en kunstner som lengter til nord, til sine røtter, til å 
være en kunstner som har funnet seg til rette i den plassen hun har lengtet etter.

geir tore holm 
Geir Tore Holm (født 1966) født i 1966 i Tromsø, kommer fra Manndalen i  
Gáivuotna/ Kåfjord. Han er utdannet kunstner fra Kunstakademiet i Trondheim 
(1995), og bor i Oslo.
Filmen Geasi beaivejorggáldat 2007/ Sommersolverv 2007 er tatt opp ved Melkøya 
utenfor Hammerfest, midnatt 21. juni 2007. Det er sommersolverv, sola står på 
sitt høyeste over horisonten. To måneder seinere åpner gassterminalen på øya.  
Gassterminalen er filmet i solas retning, fra nord og rundt øya. Kameraet peker mot 
sola og midnattsola fyller bildet.
At filmen vises 3 år etter at gassterminalen ble åpnet er et tegn på at dette fortsatt er 
et aktuelt tema. Hva skal skje videre, hva fører fremtiden oss til? Og retten til vann og 
land. Bildene fra gassterminalen badet i sol bringer både håp om mulig økonomisk 
velstand, og en sørgelig bekreftelse på et industriellt overgrep på skjør arktisk natur. 
Det er filmet fra båt, og man opplever som tilskuer at båten går opp og ned.  Filmen 
er uten lyd, men bevegeligheten forsterker hele bildet av temaet som blir berørt.  
Kameraet er ført av Bård Grape og båtmannskapet under filmingen var Jarl Hellesvik 
og Arnold Johansen.

SAMISK KUNSTERSENTER, KARASJOK

Outi Pieski, «Gissavárri»

Geir Tore Holm, fra filmen «Geasi beaivejorggáldat 2007/ Sommersolverv 2007»



SKINNBLAD  juni 2010 11 

Iver Jåks (1932–2007) plasseres ofte i en samisk 
tradisjon, som er korrekt i den forstand at han 
gjerne benyttet seg av samiske elementer i sin 
kunst. Han var den første som bygget bro mel-
lom tradisjonelle samiske uttrykksformer og 
modernismen. Imidlertid ønsket ikke Jåks nød-
vendigvis å bli oppfattet som samisk kunstner, 
men som kunstner. Han var en modernist som 
hentet impulser fra samtidskunsten. 

Av charis Gullickson, Assisterende konservator, Nordnorsk Kunstmuseum

Det er Iver Jåks´ skulpturer og installasjoner som blir presentert i denne 
utstillingen, samme med verker av andre kunstnere – norske og inter- 
nasjonale – fra annen halvdel av det tyvende århundre, som Henry Moore, 
Louise Bourgeois, Henry Heerup og Jan Groth. 

«Rekonstruert» kan forstås på to plan: rekonstruksjon av et av Jåks’ hoved-
verk, installasjonen Pålene (1996). Og Jåks’ kunstnerskap i en ny kontekst, 
rettet mot internasjonal modernisme hvor ønsket er å skape en ny for-
ståelse for Jåks’ kunstnerskap. 

Jåks’ kunst reflekterer sentrale, og delvis samtidige, bevegelser innen 
modernismen: fra tidlig-modernismens non-figurative kunst og objet 
trouvé, til sen-modernismens minimalisme og assemblage i 1960-årene. 
Jåks anvendte en rekke forskjellige materialer i sine skulpturer: tre,  
messing, stein, lær og tau, samt reingevir, bein og tenner. Et sentralt trekk 
ved Jåks’ kunst er hvordan han stadig utforsket de forskjellige materialenes 
potensiale. Tidlig på 1980-tallet begynte Jåks å samle inn gjenstander, 
ofte fra naturen, som han senere benyttet i både monumentale verker og  
miniatyrer. Funne gjenstander blir sammenstilt i surrealistiske kombi-
nasjoner og gir uttrykk for forgjengelighet og ustabilitet. I flere av Jåks’ 
skulpturer fra 1970 og 80-årene finner vi former som kan gi kjønnslige  
assosiasjoner. Verkene er ofte i dialog med naturen, men enda viktigere, 
de er i dialog med betrakteren. Ikke nødvendigvis for å gi svar, men  
nettopp dette gjør dem så fengslende – eller er det rett og slett en lek 
med fallos? 

Etter Jåks’ død i 2007, fikk Nordnorsk Kunstmuseum i donasjon installa-
sjonen Pålene av kunstnerens mangeårige gallerist, Jon Dobloug. Verket 
består av deler i tre som står oppreist på gulvet. Pålene har aldri blitt 
vist i museet før, og ved hjelp av et grundig arbeid kan Nordnorsk Kunst-
museum nå presentere dette rekonstruert og tilgjenglig for publikum. 

Med utstillingen følger en katalog illustrert med alle verkene til  
utstillingen. Publikasjonen innholder også skriftlig bidrag som setter Jåks i 
en ny sammenheng. Katalogen er trespråklig – norsk, samisk og engelsk.

NORDNORSK KUNSTMUSEUM, 12. JUNI – 26. SEpTEMbER 2010

iver jåks rekonstruert

Iver Jåks: Nr. 1, 1989. Nordnorsk Kunstmuseum
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Skulpturlandskap Nordland er en samling som har 
stort potensial for videre vekst hvor nye skulpturer 
kan gå i dialog med de som allerede er der. Den nor-
ske kunstneren Per Inge Bjørlos nye prosjekt «Indre 
følger ytre» på Rødøy er et bidrag i dette.

Av Kristoffer Dolmen, Nordland fylkeskommune. foto bernt Arntzen

Kunstscenen er i stadig utvikling og ved å gi samtidens kunstnere muligheten til å 
tilføre nye verk til denne samlingen, vil den stadig aktualiseres og legge grunnen for 
nye kunstopplevelser i Nordland. 
 
Kunst i Nordland samarbeider som tidligere med kurator Maaretta Jaukkuri i 
utvelgelse av kunstnere. Per Inge Bjørlo besøkte Rødøy kommune i løpet av våren 
2009 for å komme i dialog med kommunen, samt bli kjent med Rødøy som sted. 
På bakgrunn av dette besøket ble det gitt et forslag til skulptur og et egnet sted for 
skulpturens plassering ble lokalisert.  
 
Per Inge Bjørlo (f. 1952) er en kunstner med en omfattende produksjon og har en 
særlig fremtredende posisjon i nyere norsk kunsthistorie. Han er virksom innen et 
bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og teknikker, og arbeider med maleri, 
arbeid på papir, skulptur og installasjoner, og har stått bak mange prosjekter i det 
offentlige rom. 

På Rødøy har i løpet av hektiske monteringsdager i mai en stor skulptur fått sin plass. 
Skulpturen er av stål og bærer tittelen: «Indre følger ytre». Den har avrundende 
former og spisser som står ut. Skulpturen referer vagt til kropp, industri og ulike ting i 
virkeligheten, uten å forestille noe helt konkret. For å komme til skulpturen kan man 
ta utgangspunkt i Klokkergården på Rødøy og gå de få kilometerne ut til Storsand, 
der en spektakulær kunst- og naturopplevelse venter.

per inge Bjørlo
NyTT pROSJEKT I  
SKUlpTURlANDSKAp NORDlAND

hAMSUNfANTASIER 

- 10 malere 
tolker hamsun
Kunst i Nordland og Nordnorsk Kunstnersenter vil 
sommeren 2010 og våren 2011 samarbeide om vis-
ning og formidling av utstillingen HAMSUNfantasier.

Av Kristoffer Dolmen, Nordland fylkeskommune. foto Kjell Ove Storvik

Utstillingen eies av Sparebankstiftelsen DnB NOR, som velvilling har stilt den til 
disposisjon for visning i Nordland. I tillegg har stiftelsen gitt tilskudd til turné og 
formidling av utstillingen. Sparebankstiftelsen DnB NOR er fra før sponsor til Hamsun-
senteret og viderefører på denne måten sitt Hamsun-engasjement. Utstillingen vil 
først vises på Hamarøy i sommer, deretter vil en mindre turnéversjon vises i andre 
kommuner i Nordland. Et formidlingsopplegg til utstillingen vil utarbeides av Nord-
norsk Kunstnersenter, som også vil gjennomføre kunstverksted for barn og ungdom 
under Hamsundagene 2010, samt arrangere workshops i tilknytning til utstillings-
turneen for skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Utstillingen og boken HAMSUNfantasier ble realisert i forbindelse med Hamsunåret 
2009. Prosjektet er initiert av Kristin Jordfald som er utstillingens kurator. Utstillingen 
består av malerier i relativt store formater av Unni Askeland, Benjamin Bergman, 
Sverre Koren Bjertnæs, Håkon Bleken, Marianne Bratteli, Peter Esdaile, Harald Fenn, 
Anne Karin Furunes, Therese Nortvedt og Kjell Erik Killi Olsen. 

Utstillingen viser disse 10 billedkunstneres tolkninger av Sult, Victoria, Mysterier, 
Markens grøde, Pan og diktene i Det vilde kor. Spennet i det kunstneriske uttrykket 
er vidt. Kunstnerne beveger seg fra det helt abstrakte til det mer rent illustrative i sin 
tilnærming til Hamsun. Enkelte har vektlagt de psykologiske spenninger og mørke 
sider man finner i Hamsuns litteratur, mens andre igjen skildrer lyriske naturstem-
ninger.

I boken som er utgitt i forbindelse med prosjektet har Hamsun-biografen Ingar Slet-
ten Kolloen skrevet en kort introduksjon til de litterære verkene som danner et bak-
teppe. Kunstkritikeren Tommy Olsson avslutter med en utdypende tekst om Hamsuns 
billedskapende kraft - slik den nedfeller seg i kunstverkene. 

Kristoffer Dolmen (Kunst i Nordland), Kristin Risan og Torill Håland (NNKS) går sammen om visning 
og formilding av utstillingen HAMSUNfantasier.                      

Skulpturen oppleves ulikt alt etter hvilken side man ser fra.
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Havmannen som er en del av Skulpturlandskap  
Nordland har siden 2001 vært opphavet til Havmann-
dagene i Rana, et kulturelt arrangement som arrang-
eres hvert år i begynnelsen av mai. Havmanndagene 
er en minifestival som omfatter kunst, litteratur og 
musikk.  Her blir bl.a. Den nordnorske bokprisen Hav-
mannprisen delt ut av Rana bibliotek og Nordland 
fylkesbibliotek for den beste nordnorske boken.

Av Mona Iglum, leder Rana kunstforenig

Under Havmanndagene arrangerer Rana Kunstforening en Havmannutstilling. Det 
har ikke vært noe spesielt tema for utstillingene, men det har vært et fokus på at 
kunstnerne skal ha tilknytting til landsdelen. 

Årets havmannkunstner Arne Kalkenberg
I år har festivalen krympet inn til én dag og ble flyttet til lørdag 5. juni. Rana kunst-

forening har hold på tradisjonen og åpnet sin Havmannutstilling i begynnelsen av 
mai. 
Fredagskveld den 7.mai var det til dels kø utfor Rana Museum hvor Havmannutstill-
ingen åpnet, i år med Arne Kalkenberg som årets kunstner. Om lag 70 gjester hadde 
funnet veien denne kvelden, som er ny åpningsrekord. Gjestene ble møtt med 
hvitvin, kanapeer og 27 nydelige kunstverk. Bildene er i to teknikker, olje og akvarell. 
Selv om dette er forskjellige uttrykksmåter kjenner man igjen Arne Kalkenbergs 
formspråk. Naturalistisk, men ikke utpenslet, ganske store fargeflater. Duse farger i 
hele fargeskalaen. Kalkenberg har ikke et spesielt tema for denne utstillingen, men 
man kan se hans forkjærlighet til jazz, og at naturen står hans hjerte nært.

Havmannutstillingen er blitt en tradisjon og Rana kunstforening syns det er viktig å 
vise fram kunstnere fra egen landsdel. Særlig gledelig var det da at Arne Kalkenberg 
sa ja i år. Kalkenberg har ikke hatt separatutstilling i Rana tidligere, og som ordfører 
Geir Waage sa i åpningstalen «det var på tide». Videre uttrykket han viktigheten med 
kunstopplevelser. Dette var også budskapet til musikeren Håkon Erlandsen, at musikk 
og kunstverk skaper stemninger. Hans saksofonspill sammen med Arne Kalkenbergs 
bilder skapte en spesiell stemning som ga publikum en minnerik opplevelse.

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

Vi tar miljø på alvor

MILJØMERKET

241    TRYKKERI    
74

1

Det er enkelt å velge trykkeri
Astøingan

Årbok 2007
 Gratangen  -  Ibestad  -  Skånland

9. ÅRGANG

Astøingen 2007.indd   1 08-11-07   09:49:38

Vår kunnskap  din trygghet

Vi er  nordnorsk

Alt av  trykksaker
• Bøker

• Brosjyrer

• Kataloger

• Kunstkort

• Postkort

• Foldere

• Plakater

• Kalendere

• Flyveblad

• Mapper

• Annonser

• Visittkort

• Årsmeldinger

• Pakking

• Distribusjon

• Kontortrykksaker

• Plotting

Vi kan  farvetrykk

havmannen
STÅR STØTT I RANFJORDEN

Kunstnere som har vært representert:

2001  Marit Bockeli
2002  Ketil Born, Yvonne Born, 
Sissel Heien, «Morpheus»
2003  Juan Brito Vargas, «Bilder og former»
2004  Karina Herteig, skulpturer 
2005 Inge Jensen, malerier
2006  Elisabeth Alsos Strand, grafikk
2007  Ketil Born, «Iceland re:Born» 
2008  Ingela Valtind, «Strukturer 
– forestillinger om det skjulte» 
2009  Tom Stian Kosmo, «Røtter»
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Av Torill haaland, 
utstillingsleder NNKS

Are Andreassen kommer opprinnelig 
fra Tromsø, men er bosatt på Fleinvær. 
Han har en rekke separatutstillinger 
bak seg, blant annet hos Norske 
Grafikere og Trondhjems Kunstforen-
ing. Hans  ståletsninger, som kjen-
netegnes av intrikate mønstre, gir på 
samme tid assosiasjoner til landskap 
og arkitektur. I blackboxen vises filmen 
«Langsomhetens estetikk», laget i 
samarbeid med Knut Skoglund.  
Betrakteren får her et nært og medita-
tivt innblikk i prosessen som ligger bak 
trykkene som vises i samme rom. 

 Hermann Isaksen kommer opprin-
nelig fra Kåfjord i Troms, og er bosatt 
i Trondheim. Isaksen underviser på 
Kunstakademiet i Trondheim, og har 
de siste årene hatt separatutstillinger 
blant annet hos Norske Grafikere og 
på Trønderlag senter for samtidskunst. 
Silketrykkene han stiller ut er basert 
på fotografier fra bylandskapet i 
Trondheim, som i prosessen er blitt 
forenklet og forstørret. Kontraster mel-
lom det naturlige og det industrielle 
fremvises på et nærmest filmatisk vis. 

Knut Eerik Halvorsen er også Trond-
heimsbasert. I likhet med de to andre 
er han innkjøpt av Nasjonalgalleriet og 
har hatt separatutstillinger blant annet 
på Galleri Babel og Trondhjems Kunst-
forening. I trykkene hans finner man 
gjerne rene, tydelige, geometriske 
former i samspill med mer komplek-
se mønstre som gir assosiasjoner til 
nærbilder av overflater i naturen. Her fremhever de nedtonede fargenyansene 
tilfeldige spor fra den grafiske prosessen, som står i kontrast til de store, beregnede 
formene. På denne måten kan han bevege seg fra det vide utsyn til det nære blikk 
i ett og samme bilde.  

I tillegg til natur, har de tre et annet åpenbart fellestrekk: De store formatene. 
Tradisjonelt sett har grafikken stort sett holdt seg til det lille, men i «Referansepunkt 
– natur» blir vi møtt med trykk av  monumental karakter. 

NNKS - SvOlvæR

referansepunkt – natur
Tre anerkjente grafikere stiller ut sammen i NNKS sitt galleri på Torvet i Svolvær i sommer: Are Andreassen, 
Hermann Isaksen og Knut Eerik Halvorsen. Formspråket deres skiller seg fra hverandre; fra det helt abstrakte 
til silketrykk basert på fotografier.  En fellesnevner kan likevel finnes i tematikken; alle de tre forholder seg 
på en eller annen måte til landskap som motiv, enten det er snakk om det urbane menneskeskapte, eller 
en øde horisont.

Oppe til v.: Hermann Isaksen, nede til v. Are Andreassen, Til h.: Knut-Eerik Halvorsen
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Han vil helst ha kulturaktører av ymse slag som  
gjester.  Og han vil gjerne lage samlinger for kunst-
nere. Slottsforvalter Georg Blichfeldt eier det som en 
gang var ei brygge, et fiskebruk på Senja;  nå er det 
et selvbestaltet kulturhus som nettopp har gjort unna 
sin sjuende Kråkeslottfestival.  Øverst på plakaten i år 
sto Anne Grete Preus.
Av Arild D. Moe – journalist og styremedlem i SKINN

Plassert ytterst på en molo med ei korallsandstrand rett in-
nenfor, med storhavet buldrende under kaiplankene og en 
atmosfære av fisk og kultur i veggene.  Bryggeloftet har be-
vart det rustikke tremiljøet og kan romme 85 publikumere. 
Skipperstua har flygel og smårutete vinduer mot horisonten, 
kjøkkenet er stort og gjestfritt, og rundt om i brygga er det 
20-30 liggeplasser på de mest romantiske og utspekulerte 
steder.
Saltrommet er kvitmalt og brukes til kafe og utstillinger.  
Og på loftet er det ei leilighet med takvinduer til disposisjon 
for kunstnere.
 
Historia til fiskebruket på Sjåholmen i Bøvær går tilbake til 1900. Da kom den første 
brygga på plass. Den er seinere blitt utvidet i høyde og bredde og med flere tilbygg. 
Fiskebruket ble nedlagt ca 1960. Brygga sto uten vedlikehold i 12 år og gjorde seg 
fortjent til navnet Kråkeslottet.

 Så ble det kjøpt av Ulf Willgohs Knudsen. Han var sjef på grafittverket på Ska-
land og innredet brygga til bolig og kulturhus. Et flygel tok plass i Skipperstua og  
konsertene hadde navn som Kjetil Bjørnstad, Arve Tellefsen og Nordnorsk Visegruppe 
på plakaten. Foreningen Kulturslottet tok over denne tradisjonen. Kari Bremnes, Ola 
Bremnes og Steinar Albrigtsen har alle besøkt Kråkeslottfestivalen.

 Og dagens slottsforvalter Georg Blichfeldt driver Kråkeslottet i den ånd som den tidligere 
eieren skapte; med konserter, seminarer, utstillinger, gode samtaler og måltider. 
Både leiligheta og brygga er til utleie med «Kul rabatt» for kulturaktører av alle slag.  
Mer på krakeslott.no

et kråkeslott ved havet
Kråkeslottet på enden av moloen, mellom Norskehavet og ei flott korallsand-strand.

Saltrommet er kafe og utstillingslokale. Elever ved Høgtun videregående skole hadde fotoutstilling 
på årets Kråkeslottfestival.

Georg Blichfeldt
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INNRAMMING • GALLERI • KUNST

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

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

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

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

Eva Langaas
Lars Erik Karlsen
Chr. Rådlund
Tor Arne Moen
Runi Langum
.. og mange flere

Siden åpningen for under ett år siden, har Hamsunsenteret 
rukket både å bli nominert til flere internasjonale arkitektur- og 
reiselivspriser – og landets styggeste bygg. 11. juni åpner sen-
terets nye utstilling, og ambisjonene er høye. I tråd med Knut 
Hamsun som person, hans litteratur og Steven Holls arkitektur 
skal denne utstillingen overraske, utfordre og bryte med folks 

forventninger.

Av bjørg Arntzen, foto: Ernst furuhatt, Nordlandsmuseet

Utstillingen er designet og produsert av designbyrået Hybris i Oslo, med faglig  
bistand av landets fremste Hamsunforskere, under ledelse av Nordland Fylkeskom-
mune. Utstillingen er ikke noen tradisjonell kronologisk vandring fra fødsel til død, 
men tematisk bygd opp, slik at du som besøkende kan gå inn i utstillingen fra hvilken 
som helst etasje. Ni forskjellige stasjoner belyser, ved hjelp av ulike medier, viktige 
aspekter fra Hamsuns liv og forfatterskap, og aktualiserer gjennom å koble hans 

samtid til vår nåtid. Her er stoff for hjernen og hjertet, og du blir utfordret til å bruke 
alle sansene. Alt sammen med en intensjon om å løfte fram kompleksiteten i Knut 
Hamsuns liv og diktning. Du bestemmer selv hvor mye du vil fordype deg. Blant 
annet gjennom interaktive webstasjoner hvor du kan trykke deg fram til utdypende 
informasjon, eller via nettsidene som også vil fungere som fagportal.
Noe entydig svar på gåten om Hamsun, eller en autorisert sannhet om liv og verk 
finner du ikke i Hamsunsenteret. Hver generasjon har sine forskere, biografer og 
lesere som igjen bidrar med nye lesemåter. Du må gjøre deg dine tanker og din 
mening om forbindelser mellom Hamsuns liv og hans forfatterskap, mellom litterære 
steder og virkelige steder, og mellom verdensborgeren Hamsun og gutten som  
vokste opp på Hamarøy. 

Velkommen til en spennende vandring inn i Hamsuns verden!

hamsun-
senteret 
åpner ny utstilling
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galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

www.nnks.no

Åpningstider 
Galleri/Kunstbutikk

alle dager 10-18

Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

foto: Kjell Ove Storvik

SVOLVÆR | LOFOTEN                                        

Bo førsteklasses i kunstnernes eget eventyrrike! 

Lofoten SuiteHotel – helt nytt, helt fantastisk. 
Midt på torget og rett på havnepromenaden. 
Panoramautsikt over byen, havna og lofothavet. 
Restauranter, cafeer, pub og uteservering på kaia. 

Mange kunstutstillinger og gallerier i nærheten. 
Møterom. Se mye mer info på vår hjemmeside.  

Velkommen til kultur- og kunstbyen Svolvær! 

Lofoten SuiteHotel   |   Telefon 47 67 01 00   |   post@lofoten-suitehotel.no   |   www.lofoten-suitehotel.no

202 x 121 mm 



SKINNBLAD  juni 2010 19 

å formidle kunst i nettverk
SKINN har skiftet navn fra Sam- 
organisasjonen for kunstformidling 
i Nord-Norge - til - Se Kunst i Nord-
Norge. Dette for å fremstå mere 
tidsriktig og for å bli tydeligere på 
hva SKINN jobber med.

Av Eva Skotnes vikjord, daglig leder SKINN

Navneendringen ble vedtatt i årsmøtet i Harstad  
17. april, da ble også Wenche Stenvoll fra Finnmark 
gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret har hun Lis-
beth Glanfield fra Nordland og Arild Moe fra Troms. 

Det nye navnet retter seg direkte mot hva SKINNs 
formål er, nemlig å fasillitere nettverk og kunstformi-
dling for at publikum skal få muligheter til å Se Kunst i 
Nord-Norge uavhengig av om man bor i by eller land. 
Navnet er dermed ikke lengre bare en beskrivelse på 
hvordan SKINN er organisert, men hva vi jobber med 
og for. Hvordan vi er organisert er fremdeles ivaretatt i 
vedtektene som følger: SKINN- Se Kunst i Nord-Norge 
er en sammenslutning for kunstformidling i Nord-
Norge, på ideelt og profesjonelt grunnlag.

Norsk kulturpolitikk er tuftet på at man skal nå ut til 
flest mulig med kunst og kulturtilbud. Derfor har vi 
også formidlingsaktører på ulike nivå som land-og 
landsdelsdekkende som legger til rette for tilbud ut 
til lokale aktører. Verktøyet for å kunne utøve kunst-
formidling over en hel landsdel hvor befolkningen bor 
spredt, er basert på samarbeid i nettverk. Lokale kun-
starenaer er et grunnleggende ledd for å kunne utføre 
samhandling på disse ulike nivåer. Dette møter store 
utfordringer fordi spesielt det lokale plan er lavt prior-
itert. En større grad av kulturpolitisk satsning er derfor 
avgjørende for utvikling av infrastruktur i nettverket, 
økt kompetanse og kunstproduksjon.

I forlengelsen av årsmøtet arrangerte SKINN seminar 
med tema Hvordan holde glød - inspirasjon og motiva-
sjon i arbeid med kunstformidling, hvor det var vel 50 
deltakere fra kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. 
Intensjonen med seminaret var å skape en felles  
plattform for hvordan vi tenker og utøver kunstformid-
ling. Seminarets foredragsholdere tok for seg om-
rådene innenfor kommunikasjon, -internt og eksternt.
Aktørene konkluderte med at utfordringene fremover 
først og fremst er økonomi og kontakt med politikerne 
og bevilgende myndigheter, kommunikasjon med  

publikum, markedsføring og rekruttering av ungdom-
mer. Det handler om å kommunisere ut det viktige 
formidlingsarbeidet kunstforeninger og andre kunstfor-
midlingsaktører i landsdelen gjør, for å få tilstrekkelig 
med driftsmidler for å kunne nå et bredere publikum. 

Ivrige seminardeltakere på gruppearbeid. Fra v. Birger Blikø, 
Rana kunstforening, Siv-Reidun Sandnes, Galleri Hamarøy og 
med ryggen til Edel Maria Brynjulfsen, Hammerfest kunstfore-
ning.

Nordnorsk Kunstmuseum
Sjøgata 1, Tromsø

Nordnorsk Kunstmuseums hovedsamarbeidspartner

IVER JÅKS
Rekonstruert

KaRl ERIK HaRR
Gjensyn med Pan

KNut ERIK JENSEN
Scener fra en film

12.06. – 26.09.2010
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Tromsø 
KunsTforening 
19. juni - 15. august 
Åpent: tir-søn kl 12.00-17.00. gratis inngang. 
Omvisning: lør kl 16.00 og  
søn kl 13.00 og 16.00 
 

HarsTad KunsTforening 
28. aug - 26. sept     

Bodø KunsTforening 
9.okt-30. okt     

Árran lulesamisK senTer, drag 
13. nov- 5. des 

riddoduoTTar museaT, KarasjoK 
11. des 2010 - 16. jan 2011

www.gierdu.no
Produsert av SKINN - Se Kunst i Nord-Norge og
RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger

Chris Thompson,
the voice of Manfred Mann`s Earth Band

Norwegian 3
(Terje Rypdal - Ronni Le Tekrø - Mads Eriksen) 

Jaga Jazzist

TGVs husband 
under ledelse av Hallgeir Pedersen feat. 
Dominique Di Piazza og Øivind "Elg" Elgenes
Special guest-stars!

Atelièr Tvervik
Atelièromvisninger på forespørsel i jazzcampuka.
Kontakt Kurt Edvin Blix Hansen tlf. 911 81 405 eller 
Anne Rita Nybostad tlf. 990 31 231

Galleri Eftf, Tvervik
Viser en utstilling bestående av maleri, grafikk og små skulpturer.
Åpningstid: I helgene i sommersesongen og på forespørsel ved 
besøk av grupper mm. Henvendelse på tlf. 755 68 152. 
Kunstkafèen har alle rettigheter.

Øvrige severdigheter
Skulpturlandskap Nordland, Savjord Stavkirke, plakat- og 
fotoutstilling for jazzcampen og cruise med veteranskipet Gamle
Salten

SE WWW.JAZZCAMP.NO  
FOR UTFYLLENDE PROGRAM OG BILLETTBESTILLING
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