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I norsk kulturpolitikk er det befestet at kunsten skal ut til 
folk flest, men det store spørsmålet er hvor og hvordan 
det skal skje?

Det nærmer seg årlig fagseminar for  Se Kunst i Nord-
Norge og vi inviterer til debatt om kunstarenaen i   
kulturpolitikken og i kunstfeltet.

For å nå ut med kunsten til folket i vårt langstrakte land 
er det fra vårt ståsted en vesentlig forutsetning at det utvikles god infrastruktur 
som ivaretar de nødvendige oppgavene lokalt. Arenautvikling i Nord-Norge er 
særdeles viktig fordi det nettopp er det verktøyet som må til for å nå ut til flest 
mulig med profesjonell kunst, der folk bor. Det er der det skorter mest.

Med infrastruktur tenker vi både lokaler og personale. Utstillingslokaler som  
oppfyller krav til tilgjengelighet både for publikum og mottak av kunst, har  
relevant utforming og heis som kan ta en europalle, lagringsrom for emballasje 
og lys og sikkerhet er minimumskrav på lokaler. Vi trenger visningssteder og 
kompetanse som gjør at vi i Nord-Norge kan legge til rette for lokale produks-
joner og ta en større del av produksjoner som tilbys regionalt og nasjonalt. Med 
ideelt arbeid kommer man en bit på vei, men gjennom å ansette faglig kom-
petanse, prioritere kompetanseutvikling og kontinuitet i tilbudet til publikum,  
først da kan formidlingen av kunst løftes til en profesjonell nivå. 

Per i dag er det et faktum at mange visningssteder i vår region ikke når opp til 
minimumskravet. De aller fleste kunstforeningene lever på meget små tilskudd 
til drift fra sin kommune, samtidig som de bevisst eller ubevisst tar et stort 
kulturpolitisk ansvar for formidling av visuell kunst lokalt. Kunstforeningene har 
ikke de ressurser og den kapasitet som trenges for å pådrive utvikling fra frivillig 
til profesjonell kunstarena. Dette er en så viktig oppgave at det må etableres et 
offentlig program for arenautvikling, og bli et offentlig ansvar. 

Den nasjonale kunstscenen er stadig i endring. Selv om vi nå i en tid hvor det 
også foregår kunstformidling uavhengig av etablerte visningsrom, må ikke dette 
forhindre utvikling på et område som har vært forsømt over alt for lang tid. 
Kunstforeningenes frivillige innsats har gjennom flere tiår vært av avgjørende 
betydning for tilbudet til opplevelse av profesjonell kunst. Dette arbeidet har ikke 
vært forankret i politiske mandat og det er derfor en viktig milepæl at kultur-
politikerne nå har satt kunstarenaen på dagsorden.  Resultatet av dette  kommer 
i den nye Stortingsmeldingen  for visuelle kunst som skal legges fram i løpet av 
våren 2012 . I Nord-Norge har fylkeskommunene samarbeidet om en strategi  
for det visuelle kunstfeltet for hele landsdelen.

Se Kunst i Nord-Norge har derfor invitert de ulike forvaltningsnivåene, stat, fylke 
og kommune, samt representanter fra kunstforeninger i Nord-Norge til samling 
for å belyse og debattere temaet omkring kunstarenaer og det offentliges rolle.

Dette ser vi fram til, og ønsker velkommen til konstruktiv meningsutveksling!

Wenche Stenvoll
Styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

LEDER

KUNSTARENAEN PÅ  
DAGSORDEN!
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AKTUELLE UTSTILLINGER
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Storgata 13/15, Mediegården
post@skinn.org
www.skinn.org
www.sekunst.no 

Festivalutstillingen 2012: Summen av 
det vi kunne hatt, Bodil Furu
20.01-01.04 Tromsø Kunstforening

No Strange Delight, Marit Følstad
04.02-20.05 Nordnorsk Kunstmuseum

Nyervervelser og nye deposita
04.02-27.05 Nordnorsk Kunstmuseum

Marimekko - Mote og design
Et rikt utvalg av fantastiske og fargerike 
tekstiler fra Marimekko, fra etableringa 
i 1951 og fram til i dag.
11.02-18.03 Bodø Kunstforening

ISI. DUODU med kunsthåndverkerne 
Anne Grut Sørum og Rita Nylander. 
11.02-05.03 Bodø Kunstforening

Den 66. Nordnorske Kunstut-
stilling. Den årlige landsdel-
sutstillingen i Nordland,  
Troms og Finnmark. 

01.03-16.03 Nordnorsk Kunstnersenter,  
 Svolvær
21.04-06.05 Art Senja
12.05-27.05 Saltdal Kunstforening
02.06-17.06 Kulturhuset, Tromsø   
 
KLØKT
01.03-24.04 Samtidsmuseet for  
 nordlige folk, Samuelsberg.

Svein Flygari Johansen
02.03-08.04 Samisk Kunstnersenter

SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010, 
produsert av Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design.
07.03-09.04 Reine kultursenter
17.03-13.05 Leknes

Borealisfestivalen. Festivalkunstner 
Hilde Skancke Pedersen, blandet  
media/redesign. 
08.03-18.03 Alta Kunstforening

TRYKK X2 - grafikk og tekstil med Karl 
Gustav Gjertsen og Marit Myklebust 
09.03 -18.03.Narvik Kunstforening

HOVIG I NORD. Fotoutstilling med Sarah 
Cameron Sørensen og Bent Raanes 
Sørensen
09.03-18.03 Museum Nord, Narvik

Expedition of Printmakers: Nye Trykk
Produsert av Nordnorsk Kunstnersenter, 
turné i regi av SKINN 
10.03-25.03 Bodø Kunstforening
10.04-22.04 Galleri Nord-Norge, Harstad
28.04-06.05 Samtidsmuseet for 
 nordlige folk, Samuelsberg
12.05-20.05 Alta Kunstforening
29.05-10.06 Nordkappmuseet

Emalje og Design,  
Grete Prytz Kittelsen. 
Produsert av Nasjonal-
museet for kunst, arkitek-
tur og design, turné i regi 
av SKINN.

10.03-18.03 Sortland Kunstforening
28.04-06.05 Meløy kommune
26.05-03.06 Kunst og Kaos, Brønnøysund
 
Stangneselever
16.03-31.03 Harstad Kunstforening 

Kulturskolefestival
21.03-29.03 Bodø Kunstforening

Variasjon over natur og andre motiver, 
Oddbjørn Eide. salgsutstilling med digital 
collage og trykk.
24.03-03.05 Petter Dass-museet

Minna Lappalainen, malerier.
Øvelser i å dø, Hilde Frantzen
12.04-13.05 Bodø Kunstforening

Hanna Grieg Hermansen,  
Marit Victoria Wulff Andreassen
13.04-06.05 Samisk Kunstnersenter

Gunilla Larsson
13.04-29.04 Harstad Kunstforening

Performancefestival i Hammerfest
14.04-15.04 Hammerfest Kunstforening

HUD, Liv Karin Heie Ertzeid. Salgsutstilling 
med malerier og installasjoner.
05.05-24.05 Petter Dass-museet

Barnekunstskolen
11.05-19.05 Harstad Kunstforening

Sommerutstilling Eva Harr,  
oljemalerier og litografier
15.05-31.08 Reine Kultursenter

Kultursekken, Bodø kommune
19.05-27.05 Bodø Kunstforening

Higher Ground
29.05-27.05 Nordnorsk Kunstmuseum

Reine Ord - Lofoten Internasjonale 
litteraturfestival
31.05-02.06 Reine Kultursenter

Sigbjørn Bratlie
01.06-22.07 Bodø Kunstforening

Avgangsutstilling 2. år kunst,  
Nordland Kunst- og Filmfagskole
01.06 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær

med forbehold om endringer.
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Lørdag 7. januar ble Den Nordnorske Kunst- 
utstilling åpnet for 66. gang, i Bodø kunstforen-
ing. Til stede under åpningen var det over 200  
kunstinteresserte.

Therese Kristin Tokle, Bodø Kunstforening

Den Nordnorske Kunstutstilling består i 2012 av 31 verk og 28 kunstnere. 14 av kun-
stnerne er debutanter på årets utstilling, og en stor andel av kunstnerne er bosatt i 
de nordligste fylkene.

Utstillingen varierer i uttrykk og har en fin balanse med video, fotografi, tegning, 
trykk, tekstil, objekter og maleri. Det er rom både for stillhet, diskusjon og undring når 
man går gjennom utstillingen. Enkelte av verkene kan ved første øyekast virke endi-
mensjonale og lite formidlende, men ved nærmere øyesyn avslører de flere nivåer og 
kvaliteter. Ved å bruke spennende og uventete teknikk og uttrykksmåte setter kunst-
nerne spørsmålstegn ved vår oppfattelse av virkeligheten og kunstverket forteller oss 
noe mer enn det vi oppfatter ved første øyekast. Det viktige er å la kunstverkene få 
tid og muligheten til å fortelle oss sin historie, slik at de ulike lagene kommer til syne 
og blir formidlet til oss på flere ulike måter. 

Juryen har i år bestått av fem jurymedlemmer: Jan Erik Beck (skulptør og installas-
jonskunstner), Markus Stabel (video, musikk, digitaltrykk og installasjon), Sigrid Szetu 
(maleri, collage og tekstil), Ingunn Moen Reinsnes og Bjørg Heggstad Jakhelln (billed-
kunstnere). De innsendte arbeidene (totalt 237 verk) av totalt 95 kunstnere bestod 
av et bredt spekter av uttrykk og juryens arbeid ble spennende fordi de innsendte 
kunstverk ofte satte i gang dialog og diskusjon i gruppen. Jan Erik Beck sier følgende 
om resultatet fra juryens arbeid: «Utstillingen i sin karakter, og i kraft av den frie 
innsendelsesrett gir et sammensatt og mangefasettert bilde på hva som rører seg i 
samtiden».

Den 66. Nordnorske Kunstutstilling har møtt stor interesse fra publikum, med over 

1300 besøkende i løpet av de fire første ukene. Formidlingstilbud med omvisninger 
for skoleklasser ble gitt til ulike klassetrinn ved flere skoler i Bodø kommune, og dette 
tilbudet har blitt meget godt mottatt. Det har vært hele 25 klasser, og 472 elever på 
besøk under årets utstilling i Bodø Kunstforening. De fleste kommer til å jobbe med 
ulike prosjekter utover våren i forbindelse med besøket på «Nordnorsken», f.eks.  10. 
klasse ved Bankgata skole hvor elevene skal jobbe med et eget prosjekt i kunst og 
håndverksfaget. 

Den Nordnorske Kunstutstilling har som formål å gi samtidskunsten en arena for 
nyetablering og nyutvikling, og utstillingens formål er å tilrettelegge for at flest mulig 
skal ha muligheten til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø. Turnéen støttes av 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, og får fraktstøtte fra Norske Kunst-
foreninger.

Den 66. Nordnorske Kunstutstilling skal ut til 11 steder i Nord-Norge i løpet av 2012, 
med Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær som neste stopp 1. mars. Se hjemmesida 
www.dnnk.no for mer informasjon.

DEN 66. NORDNORSKE 
KUNSTUTSTILLING 2012

«The sea within» av Cecilie Haaland. Foto: Therese Kristin Tokle

Fra åpningen i Bodø Kunstforening 7. januar.  Foto: Therese Kristin Tokle
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Med årets festivalutstilling fortsetter Tromsø Kunst-
forening de siste årenes satsning på videokunst. 
«Summen av det vi kunne hatt» presenterer et bredt 
spekter av den norske videokunstneren Bodil Fu-
rus arbeider. Forbundet med Tromsø Internasjonale 
Kunstfestival fungerer utstillingen særlig godt. 

Hanne Hammer Stien, Stipendiat i kunstvitenskap

Furu opererer med et dokumentarisk formspråk og en narrativ struktur som gjør at 
mange av filmene fungerer både i en kinosal og i gallerirommet. Filmene stiller 
samtidig spørsmål ved forholdet mellom fiksjon og virkelighet, og bringer på en sub-
til måte oppmerksomheten over på mellomrommet mellom intervjuobjektene og 
filmskaperen. 

Summen av det vi kunne hatt er et gjennomarbeidet og kompromissløst prosjekt. 
Kompromissløst fordi kuratorene Svein Ingvold Pedersen og Helga Marie Nordby har 
valgt å stille ut så og si i hele Furus videoproduksjon mellom 2002 og 2011. Kompro-
missløsheten gjør utstillingen krevende for betrakteren, men gir samtidig anledning 
for fordypning både i kunstnerskapet og de problemstillingene filmene tar opp. Det 
kuratoriske grepet, i forhold til kontekstualiseringen av kunstnerskapet og enkeltarbei-
dene, samt den fysiske utformingen av utstillingsrommene, hjelper likevel publikum 
langt på vei med å gjøre opplevelsen vennligsinnet. Videokunst er et tidsbasert me-
dium, dette søker utstillingen å dvele ved.
For anledningen er andre etasje på kunstforeningen teppelagt og lyden i rommene 

er dempet. Sammen med den dimmede belysningen og bruken av molton skaper 
lydløsheten en omsluttende atmosfære. Den varsomme stemningen publikum blir 
møtt med gir resonans til Furus arbeidsmetode. Særlig i de dokumentariske prosjek-
tene aner vi hele tiden hennes tilstedeværelse selv om hun ikke gis et ansikt, og det 
er tydelig at det har oppstått en tillitt mellom henne og den hun henvender seg til, 
det være seg en eldre dame på Vega eller et barn i Kabul. To av filmene i utstillingen 
er valgt vist i totale blackbokser, Opera (2008) og Misty Clouds (2011). Den seneste 
produksjonen, Fjell som faller (2012) er plassert sentralt i gallerirommet og har fått et 
monumentalt format. Mens lyden til de nevnte filmene får plass i rommet må man 
benytte høreklokker for å oppleve lyden av de resterende filmene. Dette gir mulighet 
for konsentrasjon om det enkelte arbeidet og gjør totalopplevelsen mindre kaotisk for 
betrakteren. I det største rommet i galleriet er en rekke filmer vist på ulike monitorer, 
de er organisk fordelt i rommet som er bygget opp omkring en rekke utstillingsmod-
uler man både kan sitte på, og bevege seg rundt. Dette gir utstillingen et interaktivt 
preg og gir mulighet for en utvidet sanselig opplevelse.

Når Furus filmproduksjon kan overskues som helhet blir det tydelig at filmene be-
handler en rekke generelle og eksistensielle spørsmål. Selv om det tilsynelatende 
handler om kulturell ulikhet eller kulturell likhet, for eksempel norske mennesker 
i 20-årene som i En plass i solen (2004) eller en kinesisk kullarbeider som i Misty 
Clouds, stiller menneskene i filmene noen grunnleggende spørsmål som overskrider 
grensene for kultur og geografi. Grunntonen til Furu betegnes slik av å være filosofisk 
heller enn antropologisk, selv om disse disiplinerende kategoriene nødvendigvis ikke 
skal holdes fra hverandre. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Spør for eksempel to unge 
kvinner med svært forskjellige historier i My Ambience (2005). Forholdet mellom 
rådende verdier i samfunnet og fremtidsutsiktene til kloden reises i flere sammen-
henger, for eksempel i 12 Studies on Shit (2007) der Furu undersøker samfunnets 

KUNSTKRITIKK BODIL FURU | TROMSØ KUNSTFORENING | TROMSØ INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL

SUMMEN AV DET VI HAR

T.v.: Stillbilde fra Fjell som faller. T.h.: Stillbilde fra Opera. Nede t.h.: Stillbilde fra Misty Clouds. Alle foto: Bodil furu.
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forhold til biologisk avfall og i Misty Clouds der dagens miljøproblematikk i Kina blir 
anskueliggjort. Andre ganger, spesielt i fiksjonsfilmene, handler det om sosial eller 
eksistensiell angst, så som i Nullpunkt (2009) der vi følger en mann i 30-årene i ulike 
hverdagssituasjoner, eller i Radio (2007) der vi møter en radiorepporter som forsøker 
å roe ned inetrvjuobjektet i minuttene før direktesending. Radio tematiserer en prob-
lematikk som hele tiden er underliggende i de dokumentariske filmene til Furu: Hva 
skjer i møtet mellom den som kameraet rettes mot og den som retter kameraet? 
Søker intervjuobjektet å fremstille seg selv slik hun selv ønsker å iscenesette seg, 
eller er det først og fremst den som intervjuer objektet søker å tilfredsstille gjennom 
selvfremstillingen? 

Tillitsforholdet som må ligge til grunn for den nærhet mange av Furus filmer viser 
blir særlig tydelig i Fjell som faller. En film som berører. I Fjell som faller er det Anna 
Stensholm og Anne Johansen Lånans historier som fortelles. De to kvinnene var de 
siste som på 1980-tallet forlot sine hjemsteder på Vegaøyene på Helgelandskysten, 
etter at øysamfunnene hadde blitt avfolket gjennom to tiår. Deres utgangspunkt i 
lokalsamfunnet var ulike: Mens Anna er født og vokste opp i øygruppen, kom Anne dit 
som voksen innflytter. Furus skildring av de to kystkvinnene og de avfolkede øysam-
funnene lar også her allmenne og eksistensielle spørsmål stige til overflaten selv om 
fortellingen blir stedspesifikk, spesielt om en kjenner til stedet. I en nordnorsk kon-
tekst er det tilsynelatende ikke noe nytt tema som tas opp. Endringen av livsgrunnlag, 

industrialisering og sentralisering er temaer som hyppig har vært på dagsorden både 
innenfor minneinstitusjoner som museene og andre medier siden 1960-tallet. Det 
interessante med denne filmen er likevel at den er annerledes enn tidligere arbeider. 
Der det nostalgiske og romantiske, eller bevaringsperspektivet, tidligere har produsert 
fortellinger som er mindre problematiserende skaper Furu et sosial psykologisk por-
trett som innehar en særlig ambivalens. Det handler også om hvordan minner skapes, 
og forholdet til, eller funksjonen av å ha en livsfortelling som gjøres synlig. Hvordan 
forholde seg til de valg man har gjort? Hva kunne vært annerledes? Det er noen av 
spørsmålene kvinnene blir stilt, eller stiller seg selv?

 Når det gjelder kvinnehistorie knyttet til fiskarbondelivet har portrettet en betydelig 
verdi, her blir filmen nærmest som et monument å regne. Ettersom Furu ikke har 
et etnografisk perspektiv bygger hun ikke opp historien omkring ulike praksiser så 
som matlaging og dunsanking, slik det ofte har vært gjort innenfor for eksempel 
museenes arbeid. Slik får Furu grep om en rekke fortellinger som i større gard utvider 
og gjør historien mer kompleks enn den tilsynelatende har vært fortalt. Kvinnenes 
forhold til tingene, deres måter å arbeide på eller bevege seg i landskapet kommer 
samtidig tydelig frem gjennom minnets tette forbindelse til kroppslige handlinger. 
Dette peker tilbake på den fantastiske blandingen av materialfokus og estetikk, min-
nearbeid og politikk som kommer til syne i Opera. Ved å fange atmosfæren fra Den 
Norske Opera og Ballett mens den holt til i Folketeateret klarer Furu på en egen måte 
å italesette forholdet mellom mennesker og ting.

Summen av det vi kunne hatt velter på et metanivå frem spørsmålstillinger knyttet 
til videokunst og formidling. For den som allerede er kjent med formatet, og som 
bruker utstillingen som et arkiv man stadig kan vende tilbake til, fungerer utstillingen 
veldig godt. For andre, som er mindre vant med å se mønstringer av videokunst blir 
utstillingen, på tross av det gjennomarbeidede preget, fortsatt vanskelig tilgjengelig. 
I denne sammenhengen mener jeg det er viktig at den menneskelige ressurs tas i 
bruk til sitt fulle. Formidleren kan bygge bro og hjelpe publikum å få en inngang til 
arbeidet. Denne utstillingen fortjener virkelig at publikum tar sin tid. Om du setter deg 
ned skal du fort se at du blir sittende.

Se bilder og kommenter kunskritikk på www.skinn.org
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Når festivalkunstner Hilde Skancke Pedersen 
stiller ut i Alta for første gang, erobrer hun like 
gjerne alle arenaer

Inger Emilie Solheim, Alta Kunstforening

Du skal ikke gå langt før du får med deg noe av hennes kunst under årets Borealisfes-
tival i Alta. Hovedvekten ligger på separatutstilling i Alta Kunstforening og utsmykking 
av Atriet i Kunnskapsparken. Og som om ikke det var nok arrangerer hun kunst-
vandring, performance og malekurs for barn. Hilde Skancke Pedersen har dermed 
sysselsatt seg selv godt i tiden frem mot festivalen, men hun har ingenting i mot å 
være travel.
- Jeg kjenner på en kreativ strøm nå. Hvis det blir litt travelt så gjør det ikke noe, 
det er godt å ha oppdrag, sier Pedersen som nettopp har avsluttet et teaterprosjekt 
i Trøndelag.

Liker seg i nord
Pedersen, som for tiden driver mest med scenografi, er i tillegg forfatter og  
designer, og hun er kanskje best kjent for utsmykkingen i Sametingets plenumssal. 

Som festivalkunstner har hun både Festspillene i Nord-Norge og Mørketidsfestivalen  
i Hammerfest på merittlisten.
- Jeg liker å virke i mitt område og syns det er kjempefint å få stille ut i Finnmark, 
sier kunstneren som allerede har dratt lokalmiljøet inn i flere av sine prosjekter. Jeg 
planlegger blant annet en performance med fokus på redesign og har engasjert  
medielinja ved Alta videregående skole til å stå bak lyd og bilde, sier hun.

Kommunikasjon
Pedersen fokuserer på kommunikasjon med mennesker og lokalt samarbeid i sin 
festivalkunst, og lar de mye brukte vintertemaene som nordlys, is og snø ligge. Ut-
stillingen som skal stå i kunstforeningen består av blandede teknikker og er ifølge 
kunstneren en helhetlig collage av både objekter og bilder. Hun benytter seg både av 
gamle ting hun har hatt liggende, ting hun har funnet eller som hun har kjøpt brukt. 
-Jeg er opptatt av måten objektene jeg kommer over kommuniserer med oss.  
For meg kan andre menneskers praktiske grep ha stor kunstnerisk verdi. Et godt  
eksempel er menneskelignende figurer som er satt opp langs veien for å holde reinen 
unna. Reinskremsler, som jeg kaller dem, kan være sterke installasjoner.
Omkring midtveis i festivalen skal kunstneren også arrangere kunstvandring rundt til 
offentlige utsmykkinger i Alta hvor hun vil fungere som omviser.
Borealisfestivalen går av stabelen 8-18. mars.

Hilde Skancke Pedersen i sitt verksted i Kautokeino hvor hun bor og arbeider. Foto: Kenneth Hætta

BOREALISFESTIVAL I ALTA

MULTIKUNSTNER 
I FRI UTFOLDELSE

Blant verkene som stilles ut i 
kunstforeningen finner vi bildet 
«Vesen» Foto: Hilde S.Pedersen
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Hvert år i februar forvandles Kirkenes til en kulturell 
smeltegryte for internasjonal samtidskunst, politikk 
og kreative eksperimenter. I år utfordret Barents 
Spektakel kunstnere og publikum til nye grenses-
prengende øvelser, og til å slå nye rekorder. 

Amalie Marie Selvik

Den niende festivalen ble åpnet av kulturminister Anniken Huitfeldt. Hun uttrykket dyp 
beundring for det Pikene på Broen klarer å prestere med Barents Spektakel. Pikene på 
Broen har siden 2004 satset på kulturutvekslinger på tvers av landegrenser og prob-
lematisert sameksistens i Barentsregionen. Under Barents Spektakel 2012 var kunst-
nere og artister fra land som Russland, Norge, Nord- og Sør-Korea, Finland, Frankrike 
og Sverige samlet under festivalmottoet Dare to Share (våg å dele). Temaet var felles 
territorium, forvaltningsstrategier, utveksling og sameksistens i grenseområder.

Spektakulær festival
I løpet av fem dager bød Barents Spektakel på konserter, konferanser, teater, kunst-
verk, utstillinger og utendørs kunstopplevelser. Både små og store, tilreisende og 
fastboende lot seg fortrylle allerede da Campagnie des Quidams under åpningsser-
emonien forvandlet torget til et drømmende gateshow med mystiske glødende ska-
pninger og et enormt fyrverkeri.

Spektakulære kunstopplevelser var Ilya Mukosey sin installasjon, Artic Cargo, en falsk 
flyplass laget av is, snø og lys på Førstevannet. Nedbrenningen av Sami Rintalas 
Verdens minste hotell, og fremføringen av Morten Traaviks forestilling Me/We – en 
norgesrekord i menneskelig billedvegg. 

Til å utføre ME/WE hadde Traavik samlet 256 soldater fra grensegarnisonen og 32 
av byens befolkning utenfor Sepverket. Sammen viste de en bildeserie med motiver 
fra Norge, Russland og Korea. En utøvelse i kollektivt samarbeid kordinert av to in-
viterte nordkoreanske arirang-instruktører, og akkompagnert av trekkspillmusikk av 
talentfulle studenter fra Kum Song Musikkskole i Pyongyang. Morten Traaviks kultu-
rutveksling mellom Norge og Nord-Korea skapte stor oppmerksomhet i media under 
festivalen. Nord-Korea er verdens mest lukkede land og har mildt sagt et anstrengt 
forhold til sin landegrense i sør.

Over grensen
I festivalutstillingen Dare to Share var nettopp grensepassering et tema ved flere av 
kunstverkene. Spesielt i øyenfallende var bildeserien til Tammo Rist og Steffen Krüger.
Stoffskifte (2011) en serie bilder av trailere røntgenskannede av tollvesenet ved den 
norsk-svenske grensen i Svinesund. Fullastet med pitabrød, betongelementer, kunst-
gress, paintballer, lego, blomsterløk eller stålvarer blottlegges import over grensen og 
avslører hvilket gods vi i Norge trenger for å overleve. Utstilt var også Morten Traaviks 
nye strategispill Norge mot Norge (2012), og ost laget av svenske Kultivator basert på 
melk fra de fire landene i Barents, videoverket Angel Soldier (2011) av sørkoreanske 
Lee Yong-Baek og dokumentarfilmen Transforming the Trajectory av Eva Bakkeslett. 

Både Nordnorsk Kunstnersenter og Samisk Kunstnersenter bidro med kunstprosjekter  
under festivalen. Sistnevnte bød på både moteshow, skjeggstudio og utstillingen  
Uniform Variations på Amfi Kjøpesenter. Mens Nordnorsk Kunstnersenter viste 
installasjonen Iron & Silk av Vebjørg Hagene Thoe i Paviljongparken.

Barents Spektakel fortsetter å markere seg som Norges mest grenseoverskridende 
kulturpolitisk festival. Det er bare å glede seg til neste år! 

BARENTS SPEKTAKEL 2012, KIRKENES

IKKE REDD FOR Å DELE!

Campagnie des Quidams «Herbert’s Dream» på torvet. Alle foto: Monica Anette Svorstøl.

Instruktører og deltagerne under utføringen av ”ME/WE”.

Ilya Mykosey «Artic Cargo», stedspesifikk installasjon på Førstevannet.
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Barents Spektakel ønsker kunst som engasjerer 
seg i forandringsprosesser, historie og kultur i 
Barentsområdet. I «Iron & Silk» fungerer tekstile 
teppecollager som kontaktsoner for relasjoner 
mellom geografiske og kulturelle ulikheter.

Amalie Marie Selvik

Iron & Silk av kunstneren Vebjørg Hagene Thoe ble bestilt av Nordnorsk kunstnersent-
er, og plassert i Paviliongparken bak Rica Artic Hotell. Enorme tepper i tekstilcollage 
og teppevev hang fra en ramme av rusten jern. I tilegg hadde kunstneren medbringet 
en to meter høy russisk Matrosjkadukke og en enda høyere amerikansk Barbiedukke 
til paviljongen. 

Vebjørg Hagene Thoe har benyttet seg av den gamle «jernteppe»-metaforen fra den 
kalde krigen da Europa var delt i to. Men verkets fokus er ikke på grenser som bar-
rierer. Men på et intrikat og noe forenklet vis er det de nye grenseoverskridende 
forholdene i Barentsregionen som visualiseres i disse tekstile verkene. Hennes vevde 
teppe av brune tøyremser, kobbertråder, papirtau, fisketrålegarn, svart hestehår og 
delikate røde silkeremser, er sammenflettet til én uadskillelig helhet. Og i tekstil- 
collage er ullpledd, fargerike broderier, skinnfeller, russiske blomstersjal, og de ikoni-
ske portrettene av Jesus, Camilla Collett, Karl Marx og Lenin stilt side ved side. Alle 
representanter for ulike historiske verdier og ideologier, sosiale drømmer og ulike 
tidsperioder. 

Matrjosjka vs. Barbie
Det er tydelig at Hagene Thoe er inspirert av den russiske annerledesheten som har 
kommet som et frisk pust til Kirkenes. De åpne grenser mellom Norge og Russland 
har ført til en strøm av turister på begge sider – samt økt handel og varebytte. Russer-
marked arrangeres jevnlig på torvet i Kirkenes, og det bugner av russiske matrosjka-

dukker og blomstrede sjal. Sammen med russiskspråklige skilt og russisk turisme er 
de russiske ikonene allerede en del av bybildet. 

I Iron & Silk møter derfor naturlig nok den massproduserte Barbie sin ytre kontrast – 
den like populære og moderlige runde matrjosjkadukken. Idealisert med overdrevene 
attributter symboliserer Barbie den glamorøse feminine figur og et stereotypisk kvin-
neideal. Håndmalt i tre er derimot matrjosjkadukken et moderlig nasjonalsymbol på 
russisk håndverk og folkekunst. Øst og vest blir her fysisk og metaforisk formidlet av 
håndverk og materialer som en del av en stadig kulturell endring og kontakt mellom 
ulike kulturer som deler felles grenser. 

Sammenføyet nettverk
Under Barents Spektakel er de kunstneriske hendelsene i seg selv utøvelser i samar-
beid på tvers av språk og landegrenser. At kunstnerne føler seg presset til å inngå 
grensesprengende samarbeid er muligens et problem. Ikke alle kan tenke så stort som 
Morten Traaviks nordkoreanske innslag. Ofte er derfor det enkle absolutt det beste. 

Det ambisiøse forsøket på å føre sammen Hagene Thoes installasjon med sang, dans 
og musikk til en multimedial performance en torsdagskveld, var ikke heldig. Svensk 
og norsk diktning sunget av Marie Selander og Kine Hellebust, musikk komponert av 
Tuomo Haapala, dans og kor fra Kirkenes og Zapoljarny, var en fremføring som var 
mer amatørmessig enn man forventet av en profesjonell produsert kunsthendelse. 
Med dårlig scenelys og manglende helhetlig fremtoning var dette et flaut forsøk på 
en sammenflettet kulturutveksling.  

For det er i tekstilveven og teppene til Vebjørg Hagene Thoe kvalitetene i dette kunst-
prosjektet ligger. Her trekker kunstneren inn elementer fra russisk og norsk identitet, 
kultur og historie til ett helhetlig sammenføyet nettverk. Installasjonen reflekter og 
bekrefter en allerede aktuelle globalisert multikulturell hverdag for mange – ikke bare 
de som bor i grenseområdet i Barents.

 Se flere bilder og kommenter kunskritikk på www.skinn.org

KUNSTKRITIKK VEBJØRG HAGENE THOE «IRON & SILK»

FRISKE PUST FRA RUSSLAND

Vebjørg Hagene Thoe, «Iron & Silk» teppecollage. Foto: Monica Anette Svorstøl.
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Sommeren 2005 hadde Sami Rintala en visjon om 
å bygge et unikt hotell i Kirkenes. Han fikk 60.000 
og ti dager til å utføre bygget. I år ble hotellet 
brent ned til aske. Hvorfor sette fyr på et stykke 
suverent gjennomtenkt arkitektur?

Amalie Marie Selvik

Hotellet var perfekt; bærekraftig, kostnadseffektivt, enkelt, funksjonelt, og tiltalende. 
En type økologisk bevisst arkitektur som imøtekommer en bærekraftig samfunnsut-
vikling for kommende generasjoner. Ikke proppfull av ny teknologi, solcellepanel el-
ler smarte materialer, men en beskjeden kvadratisk boks i to etasjer uført i mørkt 
trepanel med integrert interiør i tre.  Et minimalistisk hotell plassert ved vannkanten 
i havna. Et felles oppholdsrom, og vedfyrt ovn i første etasje, og to soverom i andre 
– ett enkelt og ett dobbelt. Spartansk innredet, uten elektrisitet og vann, sov man på 

reinskinn i medbringet sovepose foran store panoramavinduer. Meningen var å rette 
konsentrasjonen mot opplevelsen av naturen istedenfor overflødig hotellkomfort. 

Rintalas The World´s smallest hotel ble et landemerke i Kirkenes. Omtalt i arkitektur-
magasiner og reiseskildringer vekket det nasjonalt og internasjonalt oppmerksomhet. 
Allikevel gikk hotell opp i flammer under Barents Spektakel i februar. Hvorfor?  Ironisk 
nok var det plassering og tomt som var problemet – ikke selve bygget. Sami Rintalas 
hotell falt i et skjæringsfelt mellom kunst og arkitektur. Uten tildelt fast grunn op-
plevde bygget en rotløs tilværelse, og måtte flyttes flere ganger. Først for å vike plass 
for det nye Thon Hotellet, og så for en ny bensinstasjon. Konstruksjonen tålte det ikke. 
Hotellet måtte destrueres.

Historisk brann
Brennende oransje flammer har en direkte effekt på omgivelsene og den visuelle 
umiddelbare virkningen er dramatisk. Flammer gir varme, lys og fortærer materialer, 
egenskaper som er både skånsomt benyttet og strategisk utnyttet. Foran fremmøtte 
tilskuere ble Verdens minste hotell forvandlet fra et brennende inferno til en haug 
med glødende aske i løpet av en knapp time. 

Sami Rintala har tidligere satt låver i brann for å kommentere fraflyttingen i Nord-
Finland i Land(e) scape (1999). Befolkningen i Kirkenes har derimot et mer dramatisk 
forhold til det å sette hus i brann med vilje. På slutten av krigen tok tyskerne i bruk 
den «brente jords taktikk». For å hindre den fiendtlige, sovjetrussiske røde armé å dra 
nytte av ressursene, gjorde de hele Finnmark ubeboelig. Broer, veier, kraftverk, kaier 
og fiskebåter ble satt i brann, og bolighus, hoteller, skoler og kirker gikk tapt.

Fugl Fønix
Et forsøk på en debatt rundt hvorfor ikke bygget ble bedre tatt vare på eller gitt en 
varig tomt, ble kort. The World´s smallest hotel var ment til å være et temporært 
kunstverk da det ble bygget. Bygget hadde dermed gjort sitt. Uten sentimentale 
følelser over hotellets fantastiske signaleffekter som økologisk arkitektur, ble Rintalas 
verk avfeiet som et vanskjøttet og uønsket bygg. Befolkningen i Kirkenes hadde der-
for allerede før det ble satt i brann mistet sitt opplevelsesrike minihotell og et unikt 
kunstverk. Selv mente Rintala: «It’s better to burn out than to fade away». Han har 
rett. Brannen var derfor den eneste verdige måten å ende byggets liv. La oss ikke 
dvele ved det gode i fortiden, men se fremover forbi horisonten. Arkitekten har aller-
ede uttrykket en ny visjon for Kirkenes. Et håp om en sauna stigende frem av asken!  

Se flere bilder og kommenter kunskritikk på www.skinn.org

Det lille hotellet på 28 kvadratmeter ble reist under Barents Triennalen i 2005. Dokumentasjon av avisoppslag, magasinartikler og saksgang var festet til fasaden. Alle foto: Monica Anette Svorstøl.

KUNSTKRITIKK SAMI RINTALA, BRENNINGEN AV «THE WORLD’S SMALLEST HOTEL»

ET BRENNENDE FARVEL
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Förra sommaren påbörjar Leif Gabrielsen ett nytt  
fotografiskt projekt. Han återvänder till sin barndoms 
Finnmark, återbesöker och fotograferar platser och 
människor han känner till, möter nya generationer, 
gör även nya bekantskaper. Femtio år har passerat 
sedan hans tidigaste fotografier från Finnmark. 

Jan-Erik Lundstrøm, Samisk Kunstnersenter

I utställningen Småsei og klæstørk 
på Samisk Kunstnersenter möts 
fotografier från 1960- och 1970-
tal och fotografier från sommaren 
2011. Eller som Gabrielsen själv 
säger: Fotografier från ”da æ var 
ung” och «fra fjorda i sommar».  

Leif Gabrielsen är förstås en av 
Norges och Skandinaviens stora 
fotografer och har hunnit med 
det mesta när det gäller fotografi 

– filmfotograf på NRK, pressfotograf på Klassekampen där han t.ex. följde både Al-
ta-konflikten och varvstrejkerna i Polen som blev till Solidarnosz och kalla krigets  
sammanbrott, teaterfotograf för flera av Norges stora teatrar, parallellt med självständi-

ga konstnärliga projekt med ett särskilt fokus på hans uppväxtfylke Finnmark, alltid 
med en märkvärdig känsla för den nya generationen, och med en fotografi som 
blickar lika mycket framåt som bakåt.

Hjärtat i utställningen Småsei og klæstørk finns just i detta storartade möte och tids-
dimension: Finnmark a la sent 1960-tal och Finnmark sommaren 2011. Nästan ett 
halvt sekel mellan fotografierna, en svindlande upplevelse. Gabrielsens fotografier 
bevarar, ihågkommer, men tiden har inte stått stilla och, som sagt, Gabrielsens bilder 
minns samtidigt som de vibrerar i ett intensivt nu. Men så är också fotografiet detta 
paradoxala medium som skapar närvaro genom frånvaro, som ordnar dessa luckor i 
det närvarande och samtidigt alltid redan är oåtkomlig, förbi.

Det är också just här som Leif Gabrielsens bilder lägger sig så nära de människor 
han skildrar. Han har en förmåga att hamna djupt inne i deras vardag och hans kam-
era är ett överrumplande intimt verktyg som öppnar upp dörrar till varje individs  
hemligheter, fantasier. Han är en storartad berättare om människorna och deras  
vardag. Här återberättas gemenskap och ensamhet, glädje och ängslan, längtan och 
ett livfullt och glimrande nu. 

Kanske finns en slags nyckel till denna fotografiska magi i det faktum att Leif Gabri-
elsen så gärna opererar i ett tidsskikt där dag och natt glider in i varandra, den ljusa 
sommarnatten i Finnmark som upphäver tid och rum, som skapar dessa märkvärdiga 
oaser där allt liksom står stilla och börjar på nytt och där vi återupptäcker oss själva.

LEIF GABRIELSENS FOTOGRAFISKA OASER

Skarvfjordhamn. 1969. Foto: Leif Gabrielsen

Ellisif og Steven, Kistrand. 2011. Foto: Leif Gabrielsen
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Grenseløst og steds-
spesifikt i Svolvær
23. mars åpner Edvine Larssen og Maja Nilsens utstillingen 
«Grenseløs, umåtelig, overdreven». Den er stedsspesifikk for 
Nordnorsk Kunstnersenters gallerirom, og tar utgangspunkt i 
Lofotens lokalhistorie og natur.

Torill Østby Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter 

I collager og store romlige installasjoner knyttes barokke begreper opp mot naturen 
og kulturen i Lofoten. Begge kunstnerne har ved tidligere anledninger vært opptatt 
av forholdet mellom religiøse symboler og kystkultur. På Nordnorsk Kunstnersenter 
får blant annet kirka i Kabelvåg spille en viktig rolle.
Edvine Larssen (1977) er fra Mosjøen, og bor og arbeider i Trondheim. Hun gikk ut fra 
Kunstakademiet i Trondheim i 2005. I 2006 deltok hun på LIAF, i 2009 stilte hun ut på 
Kunstnernes Hus og høsten 2011 på Tromsø Kunstforening. Maja Nilsen (1978) er fra 
Klæbu og bor og arbeider i Berlin. Hun var del av samme kull som Edvine Larssen på 
Kunstakademiet i Trondheim, og har hatt separatutstillinger blant annet ved Tegner-
forbundet, Trøndelag Senter for Samtidskunst og Galleri Noplace.  

Performancefestival  
i Hammerfest 
14. og 15. april presenterer Hammerfest Kunstforening 
en unik mulighet til å få et innblikk i performancekunst-
sjangeren. 

Lise Harbeck, Hammerfest Kunstforening

Festivalen setter fokus på kunst som handling som oppstår her og nå i møtet  
mellom aktør og publikum, og tilbyr et spennende utvalg av kunstnere som både 
tar oss med bak kunsten, og delaktiggjør oss i den. Hammerfest Kunstforening  
ønsker å belyse og øke interessen for denne spennende kunstformen ved å  
presentere en festival som tar for seg hvordan kunstnere, som blandt andre Anonyme 
Petroholikere, Marita Isobel Solberg og Kristina Junttila som får frem sitt kunstneriske 
budskap gjennom handling og relasjon til publikum.

Performance med Marita Isobel Solberg. Foto: Cecilie Eidskrem og Marita Isobel Solberg

Pressefoto
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Ved Nordland kultursenter i Bodø finnes et av de 
få bevarte rokokkointeriørene i Norge, og dertil 
det eldste. Det er et kulturminne som fortjener 
oppmerksomhet - både regionalt og nasjonalt.

Heinz Kusch, rådgiver/restaureringstekniker, Kulturminner i Nordland

Det ensemblet som finnes i dag på Nordland Kultursenter er sammensatt av deler 
fra flere rom fra Bodin prestegård, oppført i 1752. Prestegården var det nærmeste 
en kunne kommer et palass i Nord-Norge, inspirert av fransk slottsarkitektur. Bygg-
herre var titulærbiskop Friis. Han hentet en opprinnelig tyskfødt laugsmalermester 
fra Bergen til Bodø, Gottfried Ezekiel. Malermester Ezekiel fylte biskopens storstue og 
kamrer med jakt- og parkscener, musiserende mennesker samt store seilskip, malt på 
lerretstapeter på vegger og i tak. I storsalen fantes malte søyler i stil av Romas store 
arkitekt Bernini, og dørene blitt dekorert med figurer og landskapsmotiver inspirert av 
importert porselen fra Kina. 

Rokokko er en dekorasjonsstil, en videreføring av barokken uten barokkens patos og 
alvor. Kunstmaler og handverksmalere utstyrte representative stuer til overklassen 
med landskapsmalerier, jakt- og figurscener. Rundt 1750 slo stilen igjennom i Norge.
Den senere franske borgerkongen Louis-Philippe (1773-1850) tilbrakte noen uker i 
prestegården på sin reise gjennom Skandinavia i 1795. Etter dette fikk et av gjeste-
værelse navnet «Ludvig Filip-rommet».

1896 ble hovedhuset på prestegården revet for å gi plass til den nye landbruksskolen 
på Bodin. Heldigvis sørget skolens første rektor for at de fineste lerretsmaleriene og 

de dekorerte takdelene ble reddet ved rivningen. I 1899 fikk kunstmaleren Henrik 
Bakker arbeidet med å skape rektorens «havestue» ved å skjære ut og lime sammen 
deler av de opprinnelige malte lerretstapetene. Sånn skaptes det vi i dag kaller for 
Ludvig Filip-rommet. 

Å berge et kulturminne
I dag eier Nordland fylkeskommune bygningene. Det har i mange år vært for- 
midling til publikum i begrenset utstrekning, men pga at deformasjonen av de 
malte lerretstapetene er blitt forverret har rommet måtte stenges for publikum. I 
2009 ble restaureringen av Ludvig Filip-rommet innlemmet i kultursenterets lang- 
siktige restaureringsplan. Siden 2010 er det gjennomført et omfattende og krevende 
konserveringsarbeid. Under ledelse av et team fra Nordland fylkeskommune har kon-
servatorstudenter fra Høyskolen i Erfurt og Universitetet i Potsdam lagt ned et stort 
arbeid. Lerretstapetene har blitt tatt ned for undersøkelse, konservering og restaure-
ring. Våren/sommeren 2012 innledes neste fase i prosessen, da skal de omfattende 
overmalingene fra 1899 og 1930-tallene kartlegges og fjernes, deretter kan malerier 
og belistning settes på plass igjen. I 2013 avsluttes restaureringen ved å retusjere de 
tusentalls små og store steder hvor malingen har løsnet gjennom århundrene.

Tanker om fremtiden
Å sikre og bevare Ludvig-Filip rommet for kommende generasjoner er hovedmålet 
for konservering og restaurering av interiøret. Ludvig Filip- rommet har flere viktige 
kulturhistoriske verdier, verdier som kan brukes i fremtidens formidling forutsatt at det 
legges til rette for det. Dette kan være tema som rokokko i Norge, Biskop Friis sitt liv 
og virke, og livet til overklassen i 1700-tallets Nord-Norge. Ludvig Filip av Orleans sin 
reise i Nord-Norge i 1795 og selve konserveringsprosessen. Ludvig Filip- rommet vil  
i restaurert stand fremstå i en særklasse som kulturminne - både lokalt og nasjonalt!

ROKOKKO I NORD-NORGE 

LUDVIG FILIP-ROMMET 

Jaktscene, veggtapet 6x2,5 meter. Foto: Olav Inge Alfheim
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galleri og kunstbutikk på torget i Svolvær.

www.nnks.no

Åpningstider 
Galleri/Kunstbutikk

Mandag: 18-22
Tirsdag - søndag: 

10-16 / 18-22

Telefon: +47 76066770
post@nnks.no

foto: Kjell Ove Storvik

Nordland kunst-  
og filmfagskole 15 år 
Siri Kvitvik, Nordland Kunst og Filmfagskole

Nordland kunst- og filmfagskole ble opprettet i 1997, bygget på tuftene av Kunst-
skolen i Kabelvåg og Nordland Videoverksted. Skolen er en høyst kreativ «på-tross- 
av-skole» som har klart seg gjennom flere organisatoriske og kunstneriske stormer. 
Da Reform 94 ble innført var det stopp for Kunstskolen i Kabelvåg. Alle gode krefter 
samlet seg om et mål. Kunstnerorganisasjonene, lokalbefolkningen, fylkeskom-
munen og politikere jobbet intenst for å sikre en kunstutdanning i nord. Fagplan ble 
utarbeidet, og etter intens lobbyvirksomhet gikk staten inn med midler til finansiering 
av Nordland kunst- og filmskole, sammen med fylkeskommunen. 

I jubileumsåret har skolen flere markeringer. Først retrospektivt filmprogram på Film 
fra Nord, Tromsø Internasjonale Filmfestival (januar), filmvisning på Cinemateket,  
Filmen Hus i Oslo (februar), retroprogram på Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim 
(mars) samt avgangsutstilling i Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær i juni og under 
kunstutstilling under Hamsundagene på Hamarøy i august. Aktiviteten ved skolen 
lover godt for Nordens kunstscene og kortfilmens framtid! 

Munch i ny setting?
Nirmal Singh Dhunsi har gjort seg bemerket med sine tegnin-
ger og malerier der han blander kulturelle elementer fra India 
med vestlige symboler som Disney-figurer. 27. april åpner han 
ny utstilling på Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær.

Torill Østby Haaland,  

Nordnorsk Kunstnersenter

Arbeidet frem mot denne 
utstillingen startet med en 
utforskning av orient-
alske rom og ornament-
er, og fortsatte med en 
fordypelse i Munch-male-
riet Selvportrett mellom 
klokken og sengen. Senga 
til den gamle syke maleren 
gjorde sterkt inntrykk på 
Dhunsi, som lot flere ar-
beider dreie seg om nettopp den. Dhunsis bilder er energiske og ofte fargesterke.  
Samtidig inneholder de gjerne en rekke forskjellige elementer fra forskjellige  
historier og kulturer tegnet og malt om hverandre.

Nirmal Singh Dhunsi vokste opp i Punjab i India. Som tenåring fikk han opplæring 
i tradisjonelt indisk miniatyrmaleri, for så å få plakatoppdrag for indisk filmindustri.  
På 1980-tallet kom han til Norge og begynte på Kunstakademiet i Trondheim. Dhunsi 
har hatt separatutstillinger blant annet ved Akershus Kunstnersenter, Trøndelag senter 
for samtidskunst, Tegnerforbundet og Trondhjems Kunstforening. 

Nirmal Singh Dhunsi, Uten tittel. Foto: NNKS

Fra avgangsutstilling 2.år kunst våren 2012. Foto Siri Kvitvik
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SAMTIDSMUSEET FOR NORDLIGE FOLK

TETT INNTIL 
Tradisjonelle metoder for å bære barn praktiseres  
fortsatt i mange kulturer i verden, og spesielt blandt urfolk. 
Bæremetodene som er levende i dag er basert på urgamle 
kunnskaper, men settes sjelden i fokus i utstillinger og 
publikasjoner. 

Kjellaug Isaksen, Senter for nordlige  folk

Utstillingen Lahkalaga/Tett inntil er en dokumentasjon av hvordan barn i ulike kulturer 
i verden er blitt, og fortsatt blir båret. I mange ikke-urbane samfunn står fortsatt den 
tradisjonelle bæremetoden sterkt, samtidig har det, siden 90-tallet, oppstått en ny in-
teresse for disse gamle tradisjonene i vesten, og også nye bæremetoder er blitt skapt.

Utstillingen Lahkalaga/Tett inntil er produsert av Samtidsmuseet for nordlige folk/
Davvi Álbmogiid dálážiid musea  med støtte fra Norsk Kulturråd. Prosjektleder har 
vært Maria Kantuta Borda og med  Irina Haugane som kurator. Samtidsmuseet for 
nordlige folk ønsker i sin praksis å sette fokus på urfolks- og kvinners tradisjonelle 
kunnskaper, som ofte mottar ingen eller lite oppmerksomhet men er kunnskaper med 

høy dokumentasjonsverdi som 
kan gå tapt. Lahkalaga/Tett inntil 
dokumenterer syv tradisjonelle 
bæremetoder og en nyere vestlig 
tilnærming som er inspirert av de 
tradisjonelle. Bæretøyene fortel-
ler om folket, stedet og kulturen 
de tilhører. Materialene de er la-
get av sier noe om ressursene, 
klimaet og håndverksteknikkene, 
mens den visuelle utformingen 
gir et innblikk i folkets estetikk og 

semiotikk. 

Bæreteknikkene i seg selv, deres egenart og hvordan de brukes for-
midles gjennom plakater med bilder og tekst, digitale bildeskjerm-
er som viser teknikkene med å ta på seg bæretøyet, samt boka Tett 
inntil, som er produsert til utstillingen. Utstillingen er ment som en helhetlig 
opplevelse der betrakterne får mulighet til å prøve ut de forskjellige metodene. 

Lahkalaga/Tett inntil står på Samtidsmuseet for nordlige folk til 28 februar og vil 
senere turnéres rundt i landsdelen. Turneprogrammet er ikke klart, men følg med på 
www.nordligefolk.no.

PUSHWAGNER 
TIL MO I RANA
Rana Kunstforening presenterer i samarbeid 
med Nordland Teater Pushwagner som årets 
utstiller under Vinterlysfestivalen 2012 - en av 
Norges største teaterfestivaler. 

Mona Iglum, Rana Kunstforening

Vernissage er søndag 19.februar 
kl 18.30 i Rana Museum, med 
bl.a foredrag av Petter Mejlænder. 
Salgsutstillingen skal henge til og 
med 10. mars.
Petter Mejlænder er journalist, fore-
dragsholder, fotograf og forfatter. 
Han har bla skrevet biografi om den 
populære og kontroversielle kun-
stneren Hariton Pushwagner som 
levde i flere år som uteligger og 
narkoman. Nå opplever han et stort 
kunstnerisk gjennombrudd både 
her hjemme og internasjonalt.
Mejlænder gir et personlig og ana-
lyserende innblikk i kunstnerens 
billedverden og biografi. Boken 
forteller også om hans tenkemåte, 
hans samfunnskritikk og hans paradoksale personlighet. Dette er også historien 
om hvordan samarbeidet med forfatteren Axel Jensen påvirket hans kunstneriske  
utvikling og tro på seg selv. 

DAVID HOCKNEY I 
NORD-NORGE
Knut Ljøgodt, Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum har nylig ervervet et bilde av David Hockney, Midnight Sun, 
Norway (2003) til sin faste samling. 

Den engelske maleren og tegneren David Hockney (f. 1937) regnes av mange som 
en av vår tids største, nålevende kunstnere internasjonalt – især innen tradisjonelle 
medier som maleri og tegning. Hans posisjon manifesterer seg gjennom den store 
utstillingen som nettopp har åpnet i Royal Academy i London. David Hockney slo 
igjennom på 1960-tallet da han var en del av popkunstbevegelsen. Kunstneren var i 
mange år bosatt i Los Angeles. Han er kanskje best kjent for sine såkalte Swimming 
Pool Pictures – med motiver fra det søte liv i California – ofte med et erotisk blikk på 
mannskroppen.

Kunstnerens interesse for storslagen natur og midnattssolen fikk ham sommeren 
2002 til å foreta en reise til Island og Norge.  Som landskapsmaler befinner Hockney 
seg i en tradisjon som går tilbake til romantikken, da kunstnerne oppsøkte drama-
tiske eller eksotiske naturområder. Hockneys reise resulterte i en serie «nordlige» 
landskaper, flere med motiv fra Nord-Norge, bl.a. fra Nordkapp, Svartisen og Salt-
straumen. Det nyervervede Midnight Sun, Norway skriver seg fra denne serien. 

David Hockney: Midnight Sun, Norway, 2003. Tilhører Nordnorsk Kunstmuseum og  
SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse.  (Foto © Nordnorsk Kunstmuseum)

Amauti, inuittenes bærejakke.  
Foto:B&C Alexander/ArticPhoto

Pressefoto
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Med stedet som ramme
Maria Stephansen, Hammerfest Kunstforening

Hammerfest Kunstforening har av paraplyorganisasjonen 
Norske Kunstforeninger fått oppdraget å arrangere en 
nasjonal kunstfestival 22.-26. mai 2013.

Foreningen har engasjert Hanne Hammer Stien som kurator for festivalens hoved-
program. Hammer Stien er utdannet kunstviter fra Universitetet i Tromsø. Hun er for 
tiden stipendiat ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet der hun arbeider med en 
avhandling med arbeidstittelen «Materialisering i bildet – Museal fotodokumentasjon 
i relasjon mellom mennesker og ting». Hun jobber freelance som kunstkritiker og 
kurator og skriver fast for Billedkunst.

Hammer Stien har valgt å fokusere på begrepet synergi:
– Synergi kan forstås i en økonomisk, en teknologisk og en samfunnsmessig/sosial 
sammenheng. Valget er forankret i at Hammerfest har vært åsted for ulike synergi-
effekter som har formet stedet så vel som historien(e) om stedet. Vi ønsker med pro-
grammet å belyse stedet så vel som kunsten. Vi setter fokus på relasjoner som ska-
pes mellom kunsten og stedet/stedets befolkning, mellom fortid, nåtid og fremtid. 

Hanne Hammer Stien er kurator for kunstfestivalen. Foto: Terje Eiter

Tid for innramming
Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Kunstutstilling

ÅKE BERG VEBJØRN SAND NICO WIDERBERG ELLING REITAN
HÅKON GULLVÅG EVA LANGAAS TORGEIR SCHJØLBERG 
JAN AUNVIK EVA HARR BJØRNAR MEILSER TOR ARNE MOEN
KURT EDVIN BLIX HANSEN HANS NORMANN DAHL
KARL ERIK HARR

Storgata 46
8200 Fauske
Tlf.: 75 64 57 77

Tid for innramming
Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Kunstutstilling

ÅKE BERG VEBJØRN SAND NICO WIDERBERG ELLING REITAN
HÅKON GULLVÅG EVA LANGAAS TORGEIR SCHJØLBERG 
JAN AUNVIK EVA HARR BJØRNAR MEILSER TOR ARNE MOEN
KURT EDVIN BLIX HANSEN HANS NORMANN DAHL
KARL ERIK HARR

Storgata 46
8200 Fauske
Tlf.: 75 64 57 77

Tid for innramming
Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Kunstutstilling

ÅKE BERG VEBJØRN SAND NICO WIDERBERG ELLING REITAN
HÅKON GULLVÅG EVA LANGAAS TORGEIR SCHJØLBERG 
JAN AUNVIK EVA HARR BJØRNAR MEILSER TOR ARNE MOEN
KURT EDVIN BLIX HANSEN HANS NORMANN DAHL
KARL ERIK HARR

Storgata 46
8200 Fauske
Tlf.: 75 64 57 77

Tid for innramming
Stort utvalg i rammelister og ferdige rammer

Kunstutstilling

ÅKE BERG VEBJØRN SAND NICO WIDERBERG ELLING REITAN
HÅKON GULLVÅG EVA LANGAAS TORGEIR SCHJØLBERG 
JAN AUNVIK EVA HARR BJØRNAR MEILSER TOR ARNE MOEN
KURT EDVIN BLIX HANSEN HANS NORMANN DAHL
KARL ERIK HARR

Storgata 46
8200 Fauske
Tlf.: 75 64 57 77

4. februar – 20. mai 2012

NO STRANGE DELIGHT
 

Marit Følstad
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Se kunst i Nord-Norge inviterer til fag-
seminar for å debattere kunstarenaens 
plass i kulturpolitikken og i kunst-
feltet 14. april 2012 i Bodø. Helgen 
starter fredag 13. april med årsmøte 
kl. 16.00 og senere mottakelse i Bodø 
Kunstforening.

I norsk kulturpolitikk er det besfestet at kunsten skal 
nå ut til folk flest – men hvor og hvordan?

Kunstforeningenes frivillige innsats har vært av avgjørende be-
tydning for tilbudet til opplevelse av profesjonell kunst i mange 
tiår. Dette arbeidet har ikke vært forankret i politiske mandat og 
det er derfor en viktig milepæl at kulturpolitikerne nå har satt kun-
starenaen på dagsorden. Resultatet av dette kommer i stortings-
melding for visuelle kunst våren 2012 v/Kulturdepartementet. I 
Nord-Norge har de tre fylkesrådene for kultur samarbeidet om en 
strategi for det visuelle kunstfeltet for hele landsdelen, vedtatt i 
juni 2011.

Vi har invitert de ulike forvaltningsnivåene og  representanter fra 
kunstforeninger og kunstnere i Nord-Norge for å belyse og debat-
tere temaet omkring kunstarenaer og det offentliges rolle.

Foruten årsmøte og fagseminar ønsker vi velkommen til mot-
takelse fredag kveld i Bodø Kunstforening hvor vår nye samar-
beidsproduksjon med Rana Kunstforening - ULVEHIET med kunst-
neren Ingjerd Hansen Juvik blir presentert. Vi får også oppleve 
performance «Konst» med utdrag fra det postapokalyptiske kam-
merspelet Vol.1-Blå Brud v/billedkunstneren Elisabeth Kjellesvik 
og skuespilleren June G. Kristiansen.

Etter et spennende fagseminar lørdag drar vi til Nordland  
Kultursenter for omvisning i Ludig Filip-rommet, og videre til fest-
middag i nye Galleri Bodøgaard som vil stå ferdig i mars. Søndag 
er det skulpturvandring i Bodø sentrum og besøk på Adelsteen 
Normannstiftelsen før vi avslutter med lunsj på Thon Hotel Nordlys 
kl. 12.30.

Påmeldingsfrist 11. mars.
Påmeldingsskjema på www.skinn.org 

2012 
VELKOMMEN 

TIL ÅRSMØTE OG 
FAGSEMINAR I BODØ 

13.-15. APRIL 

 

Kunstarenaen i kultur-
politikken og kunstfeltet

KUNST-
ARENA

Foto: Kjell Ove Storvik fra utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM i Svolvær. Detalj fra Lars Morells 
verk «Painted by Spirits».         

ÅRSMØTE OG FAGSEMINAR 2012 

KUNSTARENAEN I KULTUR-
POLITIKKEN OG KUNSTFELTET

Brit Fauske 
Svolvær Kunst-
forening.

Vebjørg Hagene 
Thoe. Kunstner fra 
Fredrikstad, bosatt 
i Lofoten. 

Marit  Tennfjord, 
fylkesråd for 
kultur og miljø 
(SV) Nordland 
fylkeskommune 

Svein Ingvoll 
Pedersen, 
intendant Tromsø 
Kunstforening.

Arne Vinje, 
kultursjef i Bodø 
kommune – 
kulturbyen med 
ambisjoner. 

Per Odd Bakke, 
avdelingsdirektør 
landsdekkende 
program,  Nas-
jonalmuseet for 
kunst, arkitektur 
og design. 

Adelheid 
Bushmann 
Kristiansen, 
avdelingsdirektør 
i  Husbanken. 

Sigrid Røyseng, 
førsteamanu-
ensis i kultur 
og ledelse ved 
Handelshøysko-
len BI. 

Seminarpakke kr 2500 gjelder for alle deltakere og dekker  
materiell, lunsj og kaffepauser alle dager. Mottakelse fredag og 
festmiddag lørdag, samt omvisninger.
Seminaravgift medlemmer i SKINN kr 500
Øvrige deltakere kr 1000
Enkeltrom kr 750 pr. døgn inkl. frokost.
Dobbeltrom kr 525 pr. pers. inkl. frokost.

SKINN gir reisestøtte til årsmøtets delegater med inntil  
kr 2500 for reisekostander over kr 500.
Reisestøtte gjelder ikke offentlige medlemmer.


