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soniske dykk
Wet sounds lydkunst i svømmebassenget

gotisk skrekk og dekadense
utstillingen «sort romantikk» tar for seg det 
uhyggelige – gjerne kalt det gotiske  
– i kunsten fra syttenhundretallet til idag.

Hainn saillte!
er navnet på barnas vandreutstilling som i 
disse dager starter på en 9 måneder lang turné i salten. 

kunstrevy
fire ulike innfallsvinkler, fire kreative hoder, 
fire brennende hjerter og ett felles mål. 
kunstrevy.
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«nå kommer jeg til å se på disse bildene på en helt  
annen måte!», utbrøt en godt voksen dame begeistret 
etter å ha hørt på et kunsthistorisk foredrag om fotograf-
en og mannen kåre kivijervi. Bildene kjente hun godt, 
men denne gangen hadde hun fått presentert kunsten 
i en helt ny ramme og sammenheng.

Å oppleve kunst er og blir en subjektiv opplevelse. 
mange mener mye om kunst. Det betyr likevel ikke at 

alle er like kvalifiserte til å si noe om kvaliteten på det en opplever. forfatter og 
litteraturkritiker erling Christie mente at «forutsetningen for all kunstopplevelse 
- eller for den saks skyld: livsopplevelse - er den åpne personlighet». 
Dette er noe som man kan trene på. 
et bilde på dette er han som har hørt det skal være fine fisk nede i sjøen. først ser 
han ingenting, bare overflata. Så ser han kanskje en, så to og plutselig ser han en 
hel stim.

man kan selvsagt spørre om ikke kunsten i seg selv bør være så tilgjengelig for folk 
at det er unødvendig med lærde mellommenn og fortolkere som skal fortelle oss 
om det som er under og bak overflata.  Driver ikke kunstneren selv en formidling 
gjennom sitt verk? og hvis det er slik, trenger vi da kunstformidlingen? 
et avisbilde forstår de fleste antakelig fordi det som regel følger med en tekst 
som forklarer. ofte er det kanskje det som gjør det nødvendig med kunstformidling, 
at kunsten er tatt ut av sin sammenheng når det presenteres.    

kunstformidlingen skal bygge broer mellom kunstverket og betrakteren. imidlertid 
er det en utfordring for en formidler ikke å overtolke kunsten eller i verste fall drepe 
den. en formidler kan også stå i fare for å bomme på sitt publikum dersom presen-
tasjonen ikke tilpasses tilhørerne. Da kan fort ibsens ord bli en sannhet: 
«Det fikk fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum».

Skinn har lang erfaring med å drive kunstformidling i en vidstrakt landsdel.  
Dette tilbudet utvikles stadig, og omfatter alt fra presentasjon, arena, lys, 
montering, katalog, formidlingsopplegg, kompetanseheving av kunstfaglige 
omvisere og arrangører, samt gjennomføring av omvisninger. Alt for å sette 
et kunstverk inn i en sammenheng.

formidlingsoppleggene har i stor grad vært tilpasset barn og unge, og dermed et 
tilbud til Den kulturelle Skolesekken. Det er kjent at kulturell stimulering bidrar til  
å fremme både den språklige, emosjonelle og sosiale utviklingen hos barn. 
men også voksne kan ha god effekt av kunst og kultur. friske og syke, unge og 
eldre. Som for eksempel ved et svensk pleiehjem hvor de ved å ha en perm med 
kunstbilder tilgjengelig opplevde at dette ga pleiere og beboere nye samtaletemaer.  

Vi i Skinn planlegger nå å utvikle et formidlingstilbud også for den voksne del av 
befolkningen. for å lære flere å se kunst på en ny måte. og for å oppleve gleden 
og stimuleringen det fører med seg.

Å se er en kunst!

Wenche Stensvoll
Styreleder i Skinn

LeDer

Å lære Å se AKTUeLLe UTSTILLINGer

Contemporary memory, Victor Lind
05.12-12.12 - gileskål kommune
16.01-24.01 - Alstahaug
30.01-07.02 - Hamarøy galleri
13.12-21.02 - galleri espolin
27.02-07.03 - Øknes kunstforening

Gierdu 
09-01-31.01 rana kunstforening
13.02-22.03 - Hamarøy kommune
27.03-25.04 - narvik kunstforening

Rune Eraker 
9.10-20.12 - tromsø kunstforening

Recykling the looking glass 
- Trash art, found objekts
norske kunstforeningers 30-års jubileumsutstilling.
27.11 - 03.01 Svolvær kunstforening

Mørketidsutstillingen 2010. Ulrika Pihlström, 
Jan Hakon Erichsen og Robert Johansson
27.11 – 03.01 - tromsø kunstforening
 
Forestilling av Randi Strand
Verk av Charlotte Nilsen og Ingunn Utsi.
20.11-20.12 - Samisk kunstnersenter

Festivalutstilling 2010. Annika Larsson
PolArt 2010 thomas Østbye, toril johannessen, 
marius Dahl, merete røstad.
22.01 – 7.03 - tromsø kunstforening
 
Tegneutstilling (VanessaBaird, mette Hellenes og finn graff)
ca 13.03-04.04 - rana kunstforening

Tegning, i samarbeid med Tegnerforbundet, 
for DKS
30.01-20.02 - Alta kunstforening
 
Laila Kolostyak, Det hvite Finnmark og 
det urbane Paris, to parallelle verdener. 
kortfilm, tegninger, malerier
06.03-27.03 - Alta kunstforening

Terje Nicolaisen
Ørjan Aas og Cathrine Dahl 
19.03 – 2.05 - tromsø kunstforening

Norwegian Wood - Et laboratorium
12.12-01.02 - Helgeland museum avd. Vefsn

Grete Prytz Kittelsen Emalje og design
06.03-11.04 - Salten museum fauske
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WET SOUNDS LYDKUNST I SVØMMEBASSENGET
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UTSTILLINGEN «SORT ROMANTIKK» TAR FOR SEG DET 
UHYGGELIGE – GJERNE KALT DET GOTISKE  
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HAINN SAILLTE!
ER NAVNET PÅ BARNAS VANDREUTSTILLING SOM I 
DISSE DAGER STARTER PÅ EN 9 MÅNEDER LANG TURNÉ I SALTEN. 

KUNSTREVY
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FIRE BRENNENDE HJERTER OG ETT FELLES MÅL. 
KUNSTREVY.

SKINN ØNSKER DERE ALLE GOD JUL
OG GODT NYTT ÅR!

SAMORGANISASJONEN 
FOR KUNSTFORMIDLING 

I NORD-NORGE 

SKINNBLAD
DESEMBER NR 4/2009

Ansvarlig redaktør: eva Skotnes Vikjord
eva@skinn.org
redaksjonsekretær, info og annonser: 
ritha johansen | ritha@skinn.org

iSSn: 1500-8495 | opplag 1600
neste nummer: mars 2010
tips og stoff: ritha@skinn.org

Skinn styre:
finnmark fylke: Wenche Stenvoll, styreleder
tlf. 97 11 90 89 – wenche@friskinord.no
nordland fylke: Lisbeth glanfield, styremedlem
tlf. 48 25 66 83 – lisbeth.glanfield@salten.no
troms fylke: Arild D. moe, styremedlem
tlf. 90 89 70 77 – arildag@online.no

SKINNBLAD 4-09
- Samorganisasjonen for 
kunstformidling i nord-norge.

forside foto:
gullik maas Pedersen
Design: Skinn - ritha johansen
trykk: forretningstrykk, Bodø

tel: 75 52 73 66
Postboks 541, 8001 Bodø
Storgata 13/15, mediegården
post@skinn.org
www.skinn.org

Foto fra Contemporary memory, Victor Lind

(m
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 e
nd

rin
ge

r)



SKINNBLAD  desember 2009 3 

en hyllest til den anerkjente Hammerfestkunstneren, 
og en markering av de 50 år som har gått siden han 
hadde sin første fotoutstilling under de finsk-norske 
dagene i 1959 her i Hammerfest.  

Av Mona Nilsen, Hammerfest kunstforening                  

Hammerfest kunstforening fikk idéen om å produsere en utstilling av kåre kivijärvi da 
kulturhuset omsider stod ferdig. opplevelsen av det nye kulturhuset åpnet fantasien 
for nye muligheter, og planleggingen av en ny og spektakulær utstilling ble påbegynt. 
At det i 2009 var 50 år siden kåre kivijärvis første utstilling i hjembyen Hammerfest 
var et lykkelig sammentreff, og kunne ikke passet bedre. Sakte men sikkert har det 
vokst fram et konsept der en digital bildeframvisning med spesialprodusert musikk sto 
sentralt. Dette vil bli en opplevelse der kivijärvis bilder får et nytt og moderne utrykk, 
men der det tradisjonelle og særegne fortsatt får plass. Det blir en opplevelse som 
passer for folk i alle aldre. Visjonen er at fotografiene ikke bare skal oppleves statisk, 
men at betrakteren blir ført inn i et rom der opplevelsen er både visuell og auditiv. 
Ønsket er at denne måten å vise fotografier på skal nå ut til et bredere publikum. 
Vi håper det ikke stopper med den ene utstillingen, men at det kan føres videre til 
institusjoner og skoler som kanskje har små muligheter for å besøke utstillinger. Dette 
er en ny måte å oppleve kunst på i Hammerfest. Den digitale visningen består i et 
utvalg bilder som Hammerfest kunstforening har plukket ut, med tillatelse fra Hennie 
onstad kunstsenter, som har rettighetene.

Kåre Kivijärvi
kåre kivijärvi (1938-1991) er en av Hammerfest mest kjente og annerkjente kunst-
nere gjennom tidene. Hans fotokunst tiltaler både ”mannen i gata” og kunstkritikere 
verden over. kivijärvi hadde en forholdsvis liten produksjon i sitt kunstneriske liv, 

men så produserte han også en del motiver, - av mange karakterisert som klassikere. 
Han ble som den første fotograf opptatt på Høstutstillingen (1971), og banet vei for 
fotografiet som kunstart. kåre kivijärvi var blant de første som arbeidet med repor-
tasjebildet som et subjektivt, kunstnerisk medium. mange av bildene hans har blitt 
stående i norsk fotohistorie. Han regnes som en en pionér som i mørkerommet skapte 
kunstverk, lenge før fotografiet var anerkjent som kunstverk i norge. 

En opplevelse flere vil huske
Vi observerer at folk her har et forhold til kivijärvi og har favnet om prosjektet vårt sier 
en glad leder for kunstforeningen, edel maria Brynjulfsen.  mangeårig venn av kåre 
kivijärvi, Dora Wahl åpnet utstillingen og holdt en flott og personlig tale. Hun trakk 
fram ikke bare kunsteren kivijärvi, men også mennesket bak, og fortalte små historier 
om hans måte å uttrykke seg på. Wahl mente denne kvelden ville vært helt i kåre 
kivijärvis ånd dersom han hadde fått oppleve dette.  

elin gro fredriksen, tidligere leder i kunstforeningen, uttalte at det var spesielt  
hyggelig å se at  “trålergaster” fra 1959, igjen var på plass på findustomta. Det er et 
av kivijärves kjente motiv fra serien han produserte for findus i 1959.

Spesialkomponert musikk og foredrag
musikken til den digitale visningen som Hammerfest kunstforening står bak,er kom-
ponert og produsert av Hammerfestbaserte Sverre gjørvad spesielt for dette formålet. 
Lydverket er møysommelig sammensatt av ulike og komplekse elementer og det er 
blitt et særegent stykke kunstnerisk arbeid som fortjener oppmerksomhet.  
i uken som var viet utstilingen og arrangementet “ min verden er en annen” var det 
flere ting på programmet, bl.a. et foredrag om kåre kivijärvis fotografier ved stipen-
diat Hanne Hammer Stien. foredraget tok i hovedsak for seg kåre kivijärvis kunstner-
iske produksjon og satte kivijärvis kunstnerskap inn i en fotohistorisk tradisjon.  Stien 
sa bl.a. at kivijärvis fotografier er dokumenter over en tapt tid samtidig som de skaper 
et sted utenfor tiden. 

Foto-workshop og Norgespremiere
fotograf Bjarne riesto var representert under arrangementet med utstillingen «kyst» 
som hadde norgespremiere i Hammerfest disse dagene. i samarbeid med han ble 
det også tid til  foto-workshop, et tilbud til gamle og unge fotografer på alle nivåer i 
byen. riesto er en finnmarksbasert fotograf som i hovedsak lar seg inspirere av den 
nordlige landsdelen.  riesto har ofte et vidt perspektiv på sine landskapsportretter der 
helheten i landskapet står i fokus. 
gjennom foto-workshop ønsket Hammerfest kunstforening å gi interesserte en mu-
lighet for å oppleve fotokunst på en ny og spennende måte. ikke bare som observatør 
i en situasjon der subjekt møter objekt, men som deltager og skapende instans gjen-
nom fotografiet som medie.

Hammerfest kunstforening har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere for 
å kunne gjennmføre dette arrangementet. gjennom deres bidrag har vi fått til et  
arrangement vi er stolte av å kunne vise frem!

FULLT HUS oG GoD STEMNING FoR 

kÅre kivijärvi

HAMMerfeST KUNSTforeNING, Kåre KIvIjärvI – «MIN verDeN er eN ANNeN»

Trålergaster, tatt i 1959 på oppdrag fra Findus. Copyright Henie Onstad Kunstsenter. 
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for 7. gang arrangerer Pikene på Broen festival fra 
3. til 7. februar, på kirkenes. -Barents Spektakel, en 
sjelden fugl i festivallandskapet her til lands.
 
evgenia egorova, Pikene på Broen        

noen vil kanskje si at festivalen er vanskelig å bli klok på. for hva handler det om? 
Samtidskunst? musikk? Scenekunst? Crossoverprosjekter? Seminarer?…ja, takk begge 
deler! og mye, mye mer! 

Barents spektakels grensesprengende karakter har vokst fram som en  
konsekvens av endringer og nye muligheter i området vi lever i. Både i norge, og 
helt på grensen til russland og finland. festivalen skifter tema hvert år og tar ut-
gangspunkt i samfunnsrelevante saker og slipper ulike ”alternative” stemmer til, for 
å kommentere og bli en del av en ellers nokså forutsigbar samfunnsdebatt. 

festivalen legger til rette for samarbeide i en rekke tematiske workshops, over 
grenser og mellom kunstnere fra ulike disipliner. resultatene vises både inne og ute 
under festivalen. Her kan samtidskunstnere gjennom totalt forskjellige uttrykk gi sin 
kommentar til utviklinga i nord. festivalen fungerer samtidig som en internasjonal 
møteplass hvor både politikere og næringsliv, så vel som et kunst- og kulturinteres-
sert publikum deltar i diskusjoner, tar imot ny kunnskap, og får nye og helt spesielle 
opplevelser. 

festivalen tilbyr et godt musikkprogram. Dobbeltkonserter med norske,  
russiske og internasjonale band,- de beste av de kjente, og mange nye godbiter som 
ikke har vært her til lands før.

i 2010 har festivalen slogan ”ArCtiC CALLing”.  Blant nyskapningene denne gan-
gen er musikkproduksjonen ”Cutting-edge Arctic” med urstemmer fra hele det ark-
tiske området. Samtidskunstutstillingen ”Arctic nomads” med kunstnerne Ane Lan 
og Sergey Shutov. Crossoverprosjektet nord rute med ross Adams, Plaid, Synnøve 
Persen og eric mutel. festivalen tilbyr også tre transborder Caféer, et uformelt kon-
sept som slipper til kunstnere, forfattere, forskere og andre for å belyse aktuelle 
spørsmål. Lørdag 6. februar blir det transborder Café med fokus på ”Sami me?” 
Seminaret fredag 5. februar ”Visionary Arctic” er et must, både for de som er interes-
sert i samtidskunst og arkitektur, og for alle som er interessert i arktiske områders 
rolle som ressursbank med en fly-in, fly-out politikk som resultat. Hold deg opp-
datert på innhold i de ulike prosjektene etter hvert som info legges ut på festivalens 
hjemmesider www.barentsspektakel.no.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til kirkenes fra 3. -7. februar!
 

KUNST oG fILMfAG
nordland kunst og- filmfagskole tilbyr toårige utdanninger 
innenfor fagene kunst og film. Skolen fikk godkjenning  
av nokut (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)  
i februar 2008 for utdanningene toårig fagutdanning i film 
og toårig fagutdanning i kunst.

Av Geir Yttervik, Studieleder Nordland Kunst- og filmfagskole               

i første året er mye av undervisningen lagt opp som introduksjon til de forskjellige 
fagområdene med  innføring i teknikk, materialer og form. Vi trener opp evnen til 
observasjon, presentasjon og refleksjon. 
i andre  året  legges det vekt på trening i kritisk og nyskapende bruk av materialer 
og virkemidler, samt utvikling og fordypning av et personlig utrykk.
Skolen har en eksperimentell og prosjektbasert profil med mange gjestelærere. 
gjestelærerne er en viktig ressurs for skolen. Det er høyt profilerte kunstnere med 
aktive karriérer og med solid pedagogisk erfaring. Vi vektlegger å holde tritt med 
utviklingen innenfor samtidskunsten samtidig som vi er bevisst tradisjonen.  
kunstavdelingens fagområder er tegning maleri, foto, skulptur installasjon, perform-
ance, animasjon, video og kunstfilmproduksjon. kunst- og filmhistorie inngår også i 
fagtilbudet.
Skolen har en veldig bra teknisk avdeling som brukes i filmproduksjon. Det gis  
opplæring i final Cut og kamerabruk. Skolen disponerer et galleri som brukes som en 
del av profesjonaliseringen av kunstnerrollen.

yngve henriksen  
støtter svolvær 
kunstforening

med ett av sine malerier. 
maleriet er solgt videre 

til Vågan kunstsenter for 
80.000 kroner, noe som 

gjør det mulig for Svolvær 
kunstforening å betale hu-

sleie for inneværende år. 
Selv med denne generøse 

gaven er veien videre 
usikker. Vågan kommune 

har den siste tiden 
gitt signaler om at 

de ønsker dialog med 
kunstforeningen.

Solveig Lønseth fra performancekurs med Agnes Nedregård.            Foto: Geir Yttervik
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Av Lise Maria Knutsen, foto Gullik Maas Pedersen.                                    

Wet Sounds er et omreisende undervannsgalleri, som er skapt av joel Cahen. 
Sammen med seg har han prosjektansvarlig Pierre D`Alancaiez og lydartist rebec-
ca Hoorox.  Skal vi tro lyden under vannoverflaten i bassenget i Svolvær kan det 
være så mangt. mellom lydkunstprosjekter var det pop som dominerte det våte 
lydbildet. etter kunsten kom Britney. Det er vel sånn verden henger sammen. 

To verdener for seg
Lyden av plask og barnestemmer kaster seg rundt i ekkoet i bassenget. Hadde 
det ikke vært for plakaten og damen som sto og ekstremsminket seg i gard-
eroben, ville alt vært som vanlig på overflaten. Alle som har hatt hodet under 
vann, har også hatt opplevelsen av at verden forsvinner og en annen viser seg i 
ren stillhet. Vann er stillhet, kanskje små bobler sniker seg inn i lyden, eller bry-
tninger av vannflaten treffer øret, men de er dumpe, som ingenting. Hverdagen 
over blir borte i det hodet omsluttes av vann. musikken har tatt over vannmas-
sene og blitt omgjort til en annen verden, fylt med disco og populærmusikk 
fra samtiden. Det store spørsmålet i møte med lyden under vannoverflater er 
om dette er kunst eller et stunt? Det er i alle fall en opplevelse som skiller 
seg ut, selv om det føles bemerkelsesverdig normalt når de våte omgivelsene 
domineres av musikk. Det er akkurat som en føler mer, fordi vektløsheten gir en 
opplevelse av å være med i et visuelt øyeblikk, som en scene fra en film, som 
en drøm om å flyte i havet med sitt eget livs soundtrack flytende fra bunnen. 
og i det en åpner øynene og ser luftboblene, ben som drar forbi, så forsterker 
inntrykket seg til å bli noe mer enn bare disco. Det er derimot når lydkunsten 
kommer gjennom vannet at opplevelsen blir spesiell. Spesielt fordi lydene ikke 
bare består av musikk, men samtaler, støy, måseskrik, musikalske klipp fra all 
verdens hjørner. Lydbildet er langt fra studiobasert, men mer som om de er tatt 
ut av virkeligheten der de ble spilt,  i en sosial sammenheng en nå er en del av, 
uten egentlig å være der. Det er i denne lydkunsten prosjektet viser sin styrke. 

musikken som durer videre etterpå blir en pause, som underholdning en lett 
glemmer når det hele er over.

I det skjulte
La Horrox er performanceartist, som ofte beveger seg inn i de mørkeste sirklene 
av tilværelsen. Hun minner om Dita von teese i en karikert utgave i det hun en-
trer svømmehallen. i bassenget presenterte hun esoteriske bevegelser i en serie 
milde overfall av svømmende barn i performancen rosicruician. 
i bunnen av hendelsene som skjer i bassenget ligger den esoteriske rosenkor-
sordenen med utgangspunkt i hermetisk filosofi og antikkens mysteriekultur. 
Symbolikken var  enkel i sin tydelighet. La Horrox er kledd i rød kappe, med 
sterk rød sminke i ansiktet og blodrøde roser i håret og de overfalte barna i 
bassenget fikk tegnet røde symboler som kors, sirkler og hjerter i pannen. med 
dette merket hun barnas hoder med symboler de kjenner, men som har et 
dypere opphav i vestlig kultur. med å merke pannen, huden, vår overflate med 
symbolikk, trenger hun dypere sett inn i hva som befinner seg under overflaten. 
Har vi våre tanker og betraktninger og har vi har vår evne til å oppnå innsikt og 
visdom, som er det esoteriske tankesystemets høyeste mål for menneskesinnet. 
Vi lever i et samfunn der vi bare berører overflaten, der det å holde hodet over 
vannet er et mantra. Spørsmålet er om vi da ikke våger oss ned i materiene og 
trenge gjennom alt som viser seg i bilder på utsiden av alt. Det er i hodet det 
skjer. Hvordan denne performancen ville fungert omgitt av voksne hadde kan-
skje gitt hendelsen en annen dimensjon, eller var hun bare ute etter barna, var 
det dem hun ville fange og merke?  for barna i vannet ble dette mye latter og 
litt sjokkartet fortvilelse, og de skjønte nok svært lite, bortsett fra å undre seg. 
for hvem var damen i rødt som svømte rundt i vannet og hvorfor tok hun dem 
til fange og tegnet dem full av hjerter og kryss? under overflaten finnes det en 
annen verden hvor du óg kan skape din egen.

WeT SoUNDS NorDNorSK KUNSTNerSeNTer SvoLvÆr

soniske dykk
Wet Sounds har denne høsten tatt sitt lydunivers under vann til nord-norge. Å flyte i vann med musikk 
i strømingene gir rom for undring, til den rødkledde forstyrrer roen like under overflaten.
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mørketids-
utstillingen
2 0 0 9
Monica Grini, formidlingsleder  Tromsø Kunstforening                    

Årets mørketidsutstillere er ulrika Pihlström, jan Hakon erichsen og robert johans-
son. De møtes i en utstilling som med mye humor og stort alvor leker med krim-
referanser, aggressivitet, poesi og politikk mens sola hviler under en nordlig horisont.
ulrika Pihlström viser Svart serie, en utstilling som består av modellignende objek-
ter, tegninger, collager, foto og tekstarbeider. Alt sammen har en viss stemning av  
uhygge over seg. Derav navnet Svart serie, som både referer til gyldendal sin bok-
serie med krimklassikere og til den dominerende koloritten i utstillingen. Pihlström 
bearbeider eget fotomateriale og bilder fra massemedia, tidskrifter, bøker også  
videre – der hun forandrer visse detaljer for å forsterke et innhold. Pihlström har  
arbeidet med denne serien over en lengre periode og den stilles nå ut for første 
gang. 
robert johansson og jan Hakon erichsen er to yngre kunstnere som har gjort seg 
bemerket den senere tiden. De har begge deltatt på internasjonale utstillinger, jo-
hansson vant i 2008 førstepris på Beijing Biennalen og erichsen var med på den store 
mønstringen av ung norsk kunst, Lights on, som Astrup fearnley museet arrangerte 
i 2008.
erichsen og johansson har laget en unik utstilling i tromsø kunstforening som knytter 
seg opp mot lokalenes forhistorie som naturhistorisk museum. mange av arbeidene 
vil bli utført på stedet. Selv sier kunstnerne at «drømmen om å returnere til primære 
verdier, og frustrasjonen som ligger i dette umulige ønsket, vil danne bakteppe for 
tidvis aggressive og direkte utførte arbeider». Prosessen frem mot utstillingen har 
tatt form som en krysspollinering hvor arbeidene er en direkte respons til den andres 
kunst og den gitte tematikken. De er også representert med hver sine verk. johans-
son er blant annet representert med omhyggelig detaljerte tegninger utført på tre 
med svipenn. utstillingen har form som en stedsspesifikk installasjon bestående av 
vegg- og teiptegninger, skulptur og video. 

ULrIKA PIHLSTröM, jAN HAKoN erIcHSeN 
oG roBerT joHANSSoN
27. NoveMBer 2009 – 3. jANUAr 2010

Ulrika Pihlström, Svart serie.

tilbudet i Den kulturelle Skolesekken har i de siste 
årene gjort at våre barn og unge er vel tilgodesette 
med kunstopplevelser av alle slag. Dette er aldeles 
utmerket, men kanskje har vårt voksne publikum, 
- mange av dem medlemmer i en kunstforening, - 
kommet litt ut av fokus innenfor formidlingen? 

Dette vil Skinn gjøre noe med. Vi vil bruke våre dyktige formidlere ute i distriktene 
på en mer aktiv måte. Vi vil sette i verk flere tiltak for å utvide vårt formidlingstilbud, 
som skal bidra til at formidlerne kan gjennomføre omvisninger på helg eller kveldstid 
der det passer. Skinn skal også bidra til at vårt gallerinettverk får tilgang til kunst-
faglige foredrag i vår regi. 

Skinn vil på denne måten bidra til å stimulere og utvikle kunstinteressen hos det 
voksne publikum! 

Informasjon og muligheter til påmelding vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.skinn.org 

Har vi glemt  
formidlingen 
til det voksne 
publikum?
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utstillingen «Sort romantikk» tar for seg det 
uhyggelige – gjerne kalt det gotiske 
– i kunsten fra syttenhundretallet til i dag.

Av charis Gullickson - Museumsassistent, Nordnorsk Kunstmuseum                                           

Det ser ut til at vi kan spore en særegen interesse for det uhyggelige og det mor-
bide tilbake til syttenhundretallet; en interesse som har blomstret opp igjen i senere  
perioder. Denne strømningen har vi valgt å kalle den sorte romantikk.

Den gotiske skrekkromantikken
utstillingen omfatter verker fra den opprinnelige, gotiske skrekkromantikken rundt 
1800. kunstnere som johann Heinrich füssli og francisco goya skildret hekser, de-
moner og andre skremmede, overnaturlige fenomener. også i landskapsmaleriet 
manifesterte romantikkens interesse for det uhyggelige seg i melankolske måne-
skinnsbilder av f.eks. knud Baade. 

Fin de siècle: Død og erotikk 
Videre viser utstillingen hvordan skrekkromantikken ble overtatt av symbolismen 
og dekadensen på slutten av 1800-tallet, med kunstnere som félicien rops, edvard 
munch og max klinger. Disse kunstnere kombinerte gjerne det groteske med det 
erotiske. rops favoriserte en tematikk vi kan kalle «betent erotikk». kvinner kan være 
fatale vesener, men oftere ser vi at de ofres, det være seg til Satan eller til døden. i 
norge finner vi en tilsvarende sans for det uhyggelige og groteske hos eventyrkun-
stneren theodor kittelsen, bl.a. i hans serie Svartedauen.

Samtiden: En følelse av gotikk
Blant samtidskunstnere ser det ut til å finnes en ny, romantisk bølge, som svermer 
for motiver fra eventyr og okkultisme, kort sagt, den gotiske tradisjonen. noen av 
disse er åpenbart inspirert av sine historiske forgjengere, men de ser også ut til å 
ha funnet inspirasjon i populærkulturen. Her hjemme har yngre kunstnere, som ole  
jørgen ness, Sverre Wilhelm malling og Christer karlstad tatt opp motiver som  
tangerer det uhyggelige og det fantastiske.

Den unge kunstneren Bjørn Båsen har spesielt til denne utstillingen bygget install-
asjonen en dekadent satanists alter. Det er inspirert av forfatteren Huysmans’  
skildringer av en satanistisk altertavle, som også inspirerte rops’ korsfestelsen.  
Samtidig tar det utgangspunkt i en gammel forestilling om at nedgangen til  
underverden befinner seg i nord, i ultima thule. kunstneren er vokst opp på en gård 
i eggedal, en region hvor svartekunsten har stått sentralt. inspirasjonen til verket er 
hentet fra en ekte svartebok, trolig fra slutten av 1700-tallet, som har vært i fami-
liens eie i flere generasjoner. 

Katalog
til utstillingen er det utgitt en omfattende katalog, med flere essays som belyser 
tematikken fra forskjellige synsvinkler. Publikasjonen er gjennomillustrert med verk-
ene i utstillingen, samt en del illustrasjonsfotos. «Sort romantikk» består av omtrent 
60 arbeider og vises i nordnorsk kunstmuseum i perioden 10. oktober til 10. januar 
2010. 

  
            

SorT roMANTIKK

gotisk skrekk
og dekadense

Félicien Rops: Offeret, (ca. 1882). Privat eie.

Edvard Munch: Døden og kvinnen, 
1894. Privat eie.

Ole Jørgen Ness: The Apparition, 2009. Privat eie.

Båsen: En dekadent satanists alter, 2009. 
Privat eie. 
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«Hainn Saillte» er navnet på barnas vandreutstilling som i 
disse dager starter på en 9 måneder lang turné i Salten. 
Det er ikke dagligdags at det produseres en utstilling basert 
på elevarbeider i nord-norge. i hvert fall ikke at det gjøres 
innenfor profesjonelle rammer og som en vandreutstilling. 
i Salten har de gjort nettopp det, og resultatet er blitt en 
fargerik og flott utstilling med ca 80 arbeider.

Av Lisbeth Glandfield, Salten kultursamarbeid                                            

Har du scene, lyd og lys kan du lage presentasjon av elevarbeider innen musikk, dans 
eller teater. Disse kunstfagene har flere likheter og kan lett settes sammen og være 
likeverdige i forestillinger. Å kunne presentere billedkunst laget av barn og unge trenger 
andre rammer og ressurser i forhold til andre kunstfag i skolen eller kulturskolen. Salten 
kultursamarbeid har tatt utfordringen og produsert en utstilling av elevarbeider laget av 
barn og unge i Salten i aldersgruppen 6 – 16 år. Hovedmålet bak prosjektet er å stimulere 
barn og voksne til å fatte større interesse for visuell kunst. 

Kystkultur i Salten 
Da Salten regionråd i april 2008 startet Salten kultursamarbeid, hadde de som målset-
ting å finne gode samarbeidsprosjekter innen kultur, og da med særlig fokus på barn og 
ungdom. På bakgrunn av dette startet kulturskolene i Salten, i samarbeid med Salten kul-
tursamarbeid, planleggingen av utstillingen våren 2008. Det ble vedtatt mål og delmål, 
og temaet som ble valgt var kystkultur i Salten. temaet favnet vidt, og innbefattet alle 
kommunene i Salten: Beiarn, Bodø, fauske, gildeskål, Hamarøy, meløy, Saltdal, Steigen 
og Sørfold. riktignok regner noen av Saltenkommunene seg mer som innlandskom-
muner enn kystkommuner, men alle har en eller annen tilknytning til kysten. Begrepet 
”kystkultur” kan betegne hele livsformen i samfunn som ligger ved kysten, eller i det 
minste de kulturtrekk som springer ut av topografien og det spesielle ressursgrunnlaget 
der. navnet på utstillingen, ”Hainn Saillte”, er et mye brukt ”snilt” kraftuttrykk som hen-
speiler på salt hav og kyst.

Workshop
kulturskolene arrangerte workshops, der elevene produserte sine arbeider innenfor det 
valgte temaet. Siden ikke alle kulturskolene i Salten har tilbud om visuelle kunstfag, 
valgte noen av skolene å gjennomføre sine workshops som et prosjekt i ”Den kulturelle 
Skolesekken”. i alle kommunene var det profesjonelle kunstnere eller billedkunstlærere  
som var veiledere. Hver kommune kunne så velge ut inntil 10 arbeider som skulle delta 
på utstillingen. noen valgte å delta med fellesarbeider, mens andre hadde individuelle ar-
beider. De innleverte arbeidene ble satt sammen til en helhetlig utstilling. Skinn ved eva 
Skotnes Vikjord var konsulent i dette arbeidet. utstillingen er finansiert gjennom Salten  
kultursamarbeid og med støtte fra norsk kulturskoleråd.

Turnéstart
utstillingen skal vandre til gallerier i alle Saltenkommunene i løpet av 2009/2010. første 
utstillingsåpning er i Hamarøy galleri 28 november. til utstillingen er det også produsert 
en høykvalitets katalog der alle elevarbeidene blir presentert. i tillegg blir det laget lær-
erveiledning for grunnskolen, slik at skolene kan ha utvidet nytte av å besøke utstillingen 
ved at de kan ha forarbeid, aktivitet i forbindelse med utstillingsbesøket og etterarbeid.

– for eN vANDreUTSTILLING!

ANGELINA PÅ FISKETUR | Sandra Fjelde 13 år | Collage/blandingsteknikk
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Jenny Øines Jørgensen 10 år | Acryl

STEINBRU | Roger Danielsen 8 år | Foto av skulptur
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– for eN vANDreUTSTILLING!

SILDA E KOMMEN | Erikstad oppvekstsenter, Finneid nærmiljøsenter, Hauan oppvekstsenter, 
Kosmo oppvekstsenter, Sulitjelma oppvekstsenter, Valnesfjord oppvekstsenter, Vestmyra 
skolesenter

”- Barn er et 
folk sier man. 
men et folk 
eksisterer ikke 
uten kultur. 
Barn er et folk 
som hører 
fremtiden 
til. og da må 
dette folk ha 
rett til sitt 
eget språk, 
sin egen 
kultur, sin 
kunst og sin 
historie.

rafael goldin, 
grunnlegger av 
Det internasjonale 
barnekunstmuséet i 
oslo. ( 1920-1994)
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ANNIKA LArSSoN er feSTIvALUTSTILLer UNDer TIff - fILMfeSTIvALeN I TroMSø

Annika Larsson, Dog, 2001. Stillbilde fra video.                 Courtesy of Annika Larsson og Andrea Rosen Gallery, New York  © Annika Larsson 

om Hunder, menn og sport
tromsø kunstforening viser hvert år festivalutstillingen under tromsø internasjonale filmfestival (tiff). De seneste år 
har kunstforeningen valgt å vise internasjonalt anerkjente kunstnere som arbeider med film og video laget for visning 
i gallerier og museer. Danske jesper just var fjorårets utstiller, og den nordiske profilen fortsetter i 2010 med svenske 
Annika Larsson.
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om Hunder, menn og sport
Svein Ingvoll Pedersen, Intendant Tromsø kunstforening                                                          

Annika Larsson (f. 1972) er en av Sveriges nålevende mest internasjonalt anerkjente 
kunstnere. Hun har hatt flere større separatutstillinger i europa og uSA, og har deltatt 
på biennaler i blant annet Venezia, istanbul og Shanghai.

Årsaken til at Larsson har blitt viet denne internasjonale oppmerksomheten er 
hennes særegne filmspråk som blant annet referer til reklameestetikk, propaganda-

filmer fra 30-tallet og iscenesatt kunstfotografi. karakterne i hennes filmer er oftest 
noen få voksne menn, som oppfører seg mer som levende rekvisitter enn egentlige 
personer. De holder enten på med banale aktiviteter, sport eller eksplisitt voldelige 
handlinger. filmene forteller ikke en historie i en tradisjonell forstand, men er  
allikevel mettet av spenning. De oppleves som omhyggelig komponerte, gåtefulle 
minifortellinger uten voice over eller hørbar dialog, der langsomme bevegelser, 
dramatiske kameravinkler og ultranærbilder skaper fascinasjon og mystikk omkring 
det som skjer.

Larssons bildespråk er langt i fra å være noe dokumentarisk gjengivelse av virke-
ligheten. Hennes filmer hører til den typen kunst som henter sitt råmateriale og  
inspirasjon fra det reservoaret av visuelle inntrykk som er tilgjengelig gjennom 
filmer, internett, magasiner og reklamen som omgir oss i dagliglivet. og gjennom å 
hente sitt råmateriale herfra, er det også denne medieskapte virkeligheten, kulturens 
etablerte bilder og forestillinger som Larsson kommenterer i sin kunst.

i likhet med de beste videokunstnere som lager sine arbeider for visning i gallerier, 
har Larsson klare ideer om forholdet mellom gallerirommet og filmmediet. Det er 
viktig for henne at publikum skal kunne tre inn i handlingen når som helst. De fleste 
av hennes filmer har ikke en klart definert begynnelse og slutt. filmen vises i en 
kontinuerlig loop, og de besøkende vil selv lage en historie avhengig av når de kom-
mer inn i filmen. Dette underbygger en tematikk som går igjen i filmene hennes: 
maktforhold. Den åpne måten hun undersøker dette på i sine filmer forsterkes av at 
publikum har mulighet til å komme inn i handlingen når som helst. På den måten blir 
forholdet mellom årsak og virkning, handling og reaksjon i filmen uklart og åpent for 
tolkning. Slik engasjerer Larsson oss og gjør oss delaktige i sine arbeider.

De tre filmene tromsø kunstforening viser i festivalutstillingen er: Dog, 2001; Dolls, 
2008 og 40-15, 1999. til sammen gir disse filmene en sjelden muligheten til å bli 
kjent med et svært interessant kunstnerskap.

Utstillingen vises fra 22. januar til 7. mars. Åpning fredag 22. januar kl 19.00

Courtesy of Annika Larsson og Andréhn-Schiptjenko, Stockholm                         © Annika Larsson
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i forbindelse Hamsun fest finale i St. Petersburg 
ble en utstilling med nordnorske kunstnere vist 
i perioden 6.-29. november.

Tekst og foto: Kunst i Nordland/Nordland fylkeskommune, Kristoffer Dolmen                          

nordland fylkeskommune har i en årrekke hatt ulike former for samarbeid med 
Leningrad fylke. Årets satsing med utgangspunkt i Hamsunjubiléet involverte også 
kulturkomitéen i St. Petersburg by som samarbeidspartner. konserter, litteratursemi-
nar, teater, utstillinger og filmprogram var noe av det som ble presentert.

Jeg vandrer innover...
nordland fylkeskommunes avdeling for visuell kunst og kunst i nordland, hadde  
i samarbeid med nordnorsk kunstnersenter satt sammen en utstilling med nord-
norske kunstnere. tittelen på utstillingen ”jeg vandrer innover…” er hentet fra Ham-
suns diktning og henspiller på naturskildringer som symbolikk for indre refleksjon. 
Bearbeidelse av egne opplevelser og identitet opptar like fullt kunstnere i dag som 
det opptok knut Hamsun. Hans litteratur er rik på skildringer av landskap. i denne 

utstillingen vises kunstverk av kunstnere som er direkte eller indirekte opptatt av det 
samme nordnorske landskapet.

Ulike formater og teknikker
De åtte kunstnerne som deltar i utstillingen arbeider med kunst i ulike formater,  
teknikker og innhold. Det som forener dem er en tilknytning til landsdelen nord-
norge. Annelise Brun viste en serie tegninger på papir, der abstrakte organiske 
former danner spenninger og kontrastfulle vekslinger mellom harmoni og uro.
jenny marie johnsen bidro med video av enkle glidende lysskildringer i stramme 
former. Heidi nikolaisen deltok med en serie iscenesatte fotografier som kretser 
rundt eget forhold til et kjent landskap og identitet. kajsa Zetterquist viste en serie  
tegninger som med sin nesten abstrakte form gir assosiasjoner til kroppslige former,  
bevegelse og natur. oscar Bodøgaard viste i sine oljemalerier en særlig evne til å skildre  
naturens skiftende stemninger gjennom kystlandskap og de ulike årstidene. thor 
erdahl viste gjennom maleri en mer surrealistisk tilnærming til landskapet, der foren-
kling av form og kontraster i fargebruk sto sentralt. Yngve Henriksen vender blikket  
innover og lar historier om fortid og nåtid veves sammen til en strøm av visualiserte 
bruddstykker av minner. Arvid Sveen er en fotograf som er opptatt av landskapets 
mytiske symbolikk og har særlig fattet interesse for samenes ritualer og fortolkning 
av landskapet.

UTSTILLING I ST. PeTerSBUrG MeD NorDNorSKe KUNSTNere

Hamsun fest finale 

Venstre side: Malerier av Thor Erdahl og fotografier av Arvid Sveen.  Høyre side: Fotografier av Heidi Nikolaisen, malerier av Oscar Bodøgaard og tegninger av Yngve Henriksen. 
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NYTT oM NAvN

Ritha Johansen
Informasjonskonsulent i SKINN
ritha johansen 
begynte som 
informasjons-
konsulent i Skinn 
i oktober. ritha har 
allsidig bakgrunn 
fra avis, trykkeri og 
reklamebyrå. Hos 
Skinn  har hun ansvar for all informas-
jon i vårt nettverk, web og blad.

Torill Østby Haaland
Ny utstillingsleder i NNKS
nnkS har ansatt 
torill Østby 
Haaland som ny 
autstillingsleder på 
nyåret. Hun kom-
mer fra oslo og 
er kunsthistoriker, 
med master fra 
universitetet i oslo. Hun har også mel-
lomfag i kultur og samfunnsfag. Vi får 
med andre ord en meget godt kvalifis-
ert, kunstfaglig og allsidig medarbeider 
inn i vår faste stab. Vi ønsker henne 
velkommen til nordnorsk kunstner-
senter, til nordnorge og til Svolvær!

Vigdis Blaker 
Intendant Bodø kunstforening
Vigdis Blaker 
begynte som 
intendant i Bodø 
kunstforening 1. 
november. Blaker 
kommer fra stilling 
som koordinator/
informasjonskon-
sulent i Skinn, og har tidligere jobbet 
ved kunstorg-
anisasjoner i edinburgh, Skottland.  
Blaker vil også være prosjektleder for 
Den nordnorske kunstutstilling.

Charis Gullickson
museumsassistent NNKM
Charis gullickson 
(f. 1980) ble i sep-
tember fast ansatt 
som museumsas-
sistent ved nor-
dnorsk kunstmu-
seum. gjennom et 
engasjement har 
gullickson fungert i samme stilling det 
siste året. Hun har mastergrad i kunst-
vitenskap fra universitetet i tromsø. 
opprinnelig er hun fra Alaska, men har 
bodd i tromsø i fem år.

Vi støtter kultur i nord-norge!

Hamsun fest finale 

Venstre side: Malerier av Thor Erdahl og fotografier av Arvid Sveen.  Høyre side: Fotografier av Heidi Nikolaisen, malerier av Oscar Bodøgaard og tegninger av Yngve Henriksen. 

galleriet utstillingen fant sted i er en del av mayakovsky bib- 
lioteket. Det er høyt under taket og kuppel og klassiske søyler 
gir et spesielt preg. Bygget huset tidligere den nederlandske 
kirken i St. Petersburg, men ble etter revolusjonen brukt til 
andre formål, og har i dag endt opp som galleri og bibliotek.
   
Åpningen av utstillingen tiltrakk seg et stort og interessert pub-

likum. Blant annet var det flere russiske gallerister, kunstnere 
og kuratorer tilstede. St. Petersburgs kunstscene har endret 
seg betraktelig de siste årene med flere private gallerier, og en 
mer internasjonal kunstscene. i så måte faller en utstilling med 
norsk kunst inn i en tendens der man viser mer utenlandsk 
kunst av samtidige kunstnere ikke bare fortidens mestere.
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Den 22. januar 2010 åpner tromsø kunstforening 
utstillingen PolArt. utstillingen er resultat av 
et unikt samarbeid mellom forskernettverket 
Arctos, troms fylkeskultursenter og tromsø 
kunstforening. gjennom en åpen utlysning  
inviteres kunstnere til å delta på forskningstoktene 
som norsk polarinstitutt gjennomfører i Arktis. 

Monica Grini, formidlingsleder   Tromsø Kunstforening                                                         

De fire kunstnerne som i 2009 ble valgt ut blant et stort antall søkere er: toril  
johannessen, thomas Østbye, marius Dahl og merete røstad. Den 24. januar sam-
les politikere og forskere fra hele verden for å se utstillingen i forbindelse med Arc-
tic frontiers-konferansen som innledes med mottakelse på tromsø kunstforening.
 
toktene legger til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere, og 
ikke minst sjeldne erfaringer og naturopplevelser. kunstnere som deltar på eks-
pedisjoner representerer en lang tradisjon. De fleste tidlige skildringene av nord-
norge stammer nettopp fra slike ekspedisjoner, som ble hyppigere utover siste del 
av 1700-tallet. kunstnerne deltok primært for å dokumentere landskap og viten-
skapelige funn gjennom skisser og tegninger. i dag opplever vi at svært mange 
kunstnere på en eller annen måte er opptatt av vitenskap i sin kunstneriske praksis, 
og derfor gjerne ønsker å delta i prosjektet. med et endret kunstbegrep kan man 
si at også kunstnerne har forskningen som tilnærming, metode og interessefelt.

etter avsluttet forskningstokt har de deltakende kunstnerne hatt et opphold i troms 
fylkeskultursenters gjesteatelier i tromsø, der de har arbeidet med materialet fra 
forskningstoktet og vært i dialog med polarforskningsmiljøet i tromsø. Som det 
foreløpige siste leddet i denne dialogen åpnes i januar utstillingen PolArt 2010 på 
tromsø kunstforening. utstillingen blir stående til og med 7. mars.

PoLArT 2010

arktiske 
under-
søkelser

Marius Dahl, Echoes 1

Toril Johannessen, No growth scenario

Toril Johannessen,Comparative map

Salg og innramming av kunst

Salg av Yngve Henr iksen bi lder.

Profes jonel l  innramming -  stort  utvalg i  kval i tetsrammer.
Vi  g i r  g jerne vei ledning ved valg av løsning og forhåndspr is .

 

Åpningstider: man-fre: 9-16

Tel 76 07 25 42 
Vestfjordgata 63 | 8301 Svolvær
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tre ulike innfallsvinkler, tre kreative hoder, 
tre brennende hjerter og ett felles mål. 
en  kunstrevy.

Tekst og foto: Hildegunn Nielsen Tjøsvoll, Helgeland Arbeiderblad.                   

gjennom seks møter over fire dager skal tre kunstnere møtes på kunst og kaos i 
Brønnøysund, på nesna og i Stamsund i Lofoten. De skal gjennomføre et arbeide  
som til slutt vil resultere i en kunstrevy, en revy som få har sett maken til. Hvordan 
den skal ses, høres eller formes er fremdeles i det blå. Likevel er engasjementet 
brennende, og lysten på å skape er upåklagelig. i utgangspunktet var fire kunstnere 
med i prosjektet, men manusforfatter Sissel Haugen måtte trekke seg. Dette har 
vært et tap for prosjektet sier de tre gjenværende  damene. Sissel er kjent som en av 
de dyktige manusforfatterne bak serien Himmelblå. faktisk var det hun og søsteren 
kathrine Haugen som fikk nrk produksjonen til Sør-Helgeland. 

Politikk og kultur
kunstrevyen er et prosjekt initiert av billedkunstner Vibeke Steinsholm i regi av 
Helgeland kulturinkubator, støttet av norsk kulturråd. første møtet for kunstrevyen 
var satt av til idémyldring, og når tre taletrengte damer møtes, er det lite som skal 
være usagt. Der det myldres gror ideene ekstra godt viser kreativ forsking. Damene 
jobber nå med innholdsutvikling. Som gradvis jobbes fram til et synopsis som igjen 

skal lede over i en kunstrevyproduksjon. De som deltar er bildekunstner ragnhild 
Lie, teaterinstruktør kristin jørgensen og billedkunstner Vibeke Steinsholm. tre ulike  
personer, med ulike innfallsvinkler klare til å presentere noe nytt innen både revy-
sjangeren og som kunstnere. Det er et bredt samfunnsengasjement som ligger i 
bunn når damene møtes. De ønsker å formidle et budskap  med klare referanser til 
egne erfaringer som kunstnere i nord.

Virkeligheten i Nordland
Det skal handle om nordland, kultur og politikk i lokalsamfunnene. Hovedtema  er 
oppgjør med det himmelblåe glansbildet som skapes av landsdelen gjennom en 
aktiv stedsbyggende og markedsrettet politikk. – Hva er egentlig virkeligheten i nor-
dland? Hvilke fortellinger er det som får plass og hvilke er det som holdes godt 
gjemt fordi de kanskje ikke er så positivt merkebyggende? Dette drodler vi ut ifra. 
Vi vil gjøre en virkelighetsbeskrivelse, sier Steinsholm, der teppene skal luftes godt 
- med god hjelp av humor!

Ut på turné
De beskriver arbeidsmetoden sin fram mot det endelige målet som et laboratorie-
arbeid. Her blir scene og bildekunst blandet sammen etter en uprøvd formel. 
nå jobbes det målrettet mot det store sluttresultatet, og en turné er under plan-
legging i løpet av høsten 2010.

kunstrevy

Ragnhild Lie utfordrer Kristin Jørgensen (fra v.), Vibeke Steinsholm og Sissel Haugen i teatersport. På denne måten stilles de på kreative utfordringer som skal resultere i kunstrevy.

KUNST oG KAoS I BrøNNøYSUND



Annonser SAmorgAniSASjonen 
for kunStformiDLing 

i norD-norge 

skinnBLAD

skinnBLAD nÅr 5000 kunSt- og kuLturintereSSerte LeSere

Nå fram til kunstnere og 
kunstinteresserte i Nord-Norge 
med dine tilbud eller arrangement!

skinnBLAD presenterer kunst- og kulturrelatert 
stoff knyttet til nordland, troms og finnmark. 
Bladet når ut til en stor gruppe kulturinteresserte 
lesere.

bladet distribueres i hele 
nord-norge til 
• kunstnere
• kulturarbeidere
• kunstforeninger og gallerier
• aktører innen kunstfeltet
• beslutningstakere innen 
  kunst- og kulturformidling
• grunnskoler, videregående skoler

skinnBLAD distribueres også til en rekke 
offentlige myndigheter og større 
nasjonale institusjoner.

for teknisk informasjon, bestilling og innlevering 
av annonsemateriell, kontakt: 
ritha johansen på tlf. 75 52 71 10  
eller e-post: ritha@skinn.org

Skinn vil være behjelpelig med 
utforming av annonser.

Bladet er gratis for mottakerne. 
skinnBLAD utgis kvartalsvis. 
opplag 1600 eks. iSSn: 1500 8495.

nr 1/2010 vil være ute i mars 
annonsefrist 12. februar

Priseksempler våren 2010:
Helside kr 4000,- | Halvside kr 2000,- | kvartside kr 1000,-

SKINN blad desember 2009 1 

SONISKE DYKKWET SOUNDS LYDKUNST I SVØMMEBASSENGET
GOTISK SKREKK OG DEKADENSE
UTSTILLINGEN «SORT ROMANTIKK» TAR FOR SEG DET 

UHYGGELIGE – GJERNE KALT DET GOTISKE  

– I KUNSTEN FRA SYTTENHUNDRETALLET TIL IDAG.
HAINN SAILLTE!ER NAVNET PÅ BARNAS VANDREUTSTILLING SOM I 

DISSE DAGER STARTER PÅ EN 9 MÅNEDER LANG TURNÉ I SALTEN. 

KUNSTREVYFIRE ULIKE INNFALLSVINKLER, FIRE KREATIVE HODER, 

FIRE BRENNENDE HJERTER OG ETT FELLES MÅL. 

KUNSTREVY.

SKINN ØNSKER DERE ALLE GOD JUL
OG GODT NYTT ÅR!

SAMORGANISASJONEN FOR KUNSTFORMIDLING I NORD-NORGE SKINNBLADDESEMBER NR 4/2009


