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Bidragsytere

Aase-Hilde Brekke har jobbet med multimediale performance- 
uttrykk både som aktør, lærer og produsent. Hun har vært foreleser 
bl.a. ved NTNU og for Norsk Kulturskoleråd. Hun sitter i nasjonalt 
fagråd for visuell kunst i Norsk Kulturskoleråd.

Arne Fredlund er cand.philol. fra UiB. Hovedfag i filosofi på en  
avhandling om Gilles Deleuze. Tidligere intendant, foreleser og  
konferansearrangør. 

Erlend Hammer er kunsthistoriker, kurator og kritiker. Han er  
utdannet fra Universitetet i Bergen og fra Kunsthøgskolen i Bergen. 

Simen J. Helsvig er skribent og kritiker med bakgrunn som billed-
kunstner. MA i kunstteori fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. 
Bor i Oslo.

Øystein Rygg Haanæs er cand. polit. Fra UiB med hovedfag i sosio-
logi. Tidligere informasjonssjef ved Christian Michelsens Institutt 
og konsernrådgiver i TV 2. Driver nå frilans tekstklekking på fulltid 
med kultur, historie og populærvitenskap som hovedinteresser.

Jan Kokkin er mag.art. i kunsthistorie fra UiO. Han er kunstkritiker, 
foredragsholder og forfatter. Han har i mange år vært daglig leder for 
Kunst på Arbeidsplassen.

Hvor er Bernstein?

I 1974 var Judith Bernstein én av 87 kunstnere som ble valgt ut til 
å vise arbeider i en stor utstilling ved Philadelphia Civic Center, med 
tittelen Women’s work – American Art 1974. Utstillingen var kuratert 
av fem kvinner, inkludert Marcia Tucker som senere etablerte The 
New Museum i New York. Bernsteins monumentale kulltegning 
Horizontal ble sensurert bort fra utstillingen av stedets direktør og 
stedets fast ansatte kurator. De andre kunstnerne og kritikere pro-
testerte i form av en underskriftkampanje, men verket ble ikke vist. 
Kunstnerne snakket om å kansellere utstillingen, men for Bernstein 
var det viktigste at kvinnelige kunstnere i det hele tatt fikk vise 
arbeidene sine på slike steder. På åpningen hadde alle på seg en  
button hvor det stod «Hvor er Bernstein?»
 Judith Bernstein viser arbeider i Kunsthall Stavanger fra  
4. februar til 10. april. Etter å ha vært borte fra utstillingsvirksom-
het i et par tiår, er hun nå tilbake og opplever en stadig voksende 
interesse for sine arbeider. Til tross for at hun ikke har vært like  
synlig i gallerier og museer, har hun kontinuerlig jobbet og skapt  
nye arbeider. Samtidig med dette har hun drevet med undervisning.
 – Har sensuren endret seg i løpet av den tiden fra da du startet 
din kunstneriske virksomhet?
 – Aboslutt!! Tidene har endret seg … endret seg … endret seg. 
Det finnes aldri noen god begrunnelse for sensur, og den tiden vi 
lever i nå, er mye mindre puritansk med hensyn til seksualiserte 
billedfremstillinger enn den har vært tidligere. Jeg ble sensurert bort 
i 1974, fra en utstilling med kvinnelige billedkunstnere, med et av 
mine store arbeider av Horizontal Screws. Støyen og overreaksjonen 
medførte et ramaskrik av støtteerklæringer fra kritikere, kuratorer 
og kunstnere. Nå henvender museene seg og har lyst til å kjøpe disse 
verkene. Det oppleves som en herlig anerkjennelse.

Sten Nilsen
Redaktør
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Fargeklatten

Sissel Blystad har de siste årene hatt en travel 
utstillingsvirksomhet. Denne våren viser hun  
arbeidene sine i Bømlo Kunstlag. 

Tekst av Øystein Rygg Haanæs

– Av og til tenker jeg at jeg skal lage noe helt annerle-
des, sier Sissel Blystad.

Som regel blir det med tanken. Straks hun går  
i gang med arbeidet, kommer de smygende og inn-
smigrer seg, de sterke, klare fargene som har vært 
hennes varemerke gjennom et langt kunstnerskap. 
Og har hun først gitt dem lillefingeren, tar de glade-
lig hele hånden.

I løpet av sine snart femti år som kunstner har 
Blystad vevet store bilder og små bilder som dirrer 
av liv, hun har limt skolisser på skolisser og garn på 
papp. Merkelappen tekstilkunstner er hun likevel 
ikke udelt begeistret for. Den gir et signal om at 
materialet er det viktigste, men for Blystad har 
verkets kvalitet som bilde alltid vært det sentrale.

Når det er sagt, kommer man ikke utenom at ved 
siden av fargene og formene, løper bruken av et helt 
spesielt materiale som en rød eller gul eller blå tråd 
gjennom Blystads arbeider. Hennes foretrukne bly-
antstrek har vært ryegarn fra Hoelfeldt-Lund i Grim-
stad. Som navnet tyder på, er ryegarnet opprinnelig 
beregnet på gulvtepper og derfor så grovt og robust 
at de fleste tekstilkunstnere ikke bruker det. Men det 
gjør Sissel Blystad.

– Jeg har prøvd med tynnere garn, men jeg liker 
ryegarnet. Jeg liker konsistensen. Det er mitt garn, 
for å si det sånn.

Siden fargene er dronningen på haugen i Blystads 
bilder, har hun selv farget alt garnet hun har brukt. 
Og ettersom hvert minste fargekorn gjør en forskjell, 
har hun brukt en liten kruttvekt og en egenkompo-
nert måleskala der det minste loddet tilsvarer en 
tidel av papiret som omsluttet én bit av den legenda-
riske 70-tallstyggegummien Sorbits.

– Hvis du bruker tynnere garn, kan du skape 
overganger med å legge flere tråder med litt forskjel-
lig farge ved siden av hverandre som én tråd. Når du 
bare har én tykk tråd, må du farge svært nøyaktig. 

Det robuste ryegarnet er vanskelig å farge jevnt 
helt igjennom, og det liker Blystad godt. Hun tror 
denne ufullkommenheten kanskje er med på å gi  
bildene en litt spesiell glans. Eller kanskje ikke. 

Et intervju med Sissel Blystad burde ellers helst 
vært presentert som lydspor. Den vevre skikkelsen 
har en overraskende dyp og ru røst, ler tørt og ofte 
og uttaler seg i korthogde, men innholdsrike setnin-
ger. Omtalen av eget virke er så upretensiøs at man 
nesten kan ha henne mistenkt for å drive gjøn med 

dem som leter etter en dypere mening i kunsten. 
Teoritunge introduksjoner av verkene er aldeles  
ikke hennes stil, og hun virker oppriktig uinteressert 
i å bli plassert i en kunsthistorisk sammenheng. 

– Jeg er nok litt mer sånn laid back. Det er jo slit-
somt å måtte lese en bok før du kan se en utstilling. 
Og det er det jo mange som synes. Men jeg følger 
godt med på kunstlivet likevel.

Sissel Blystad ønsker at det skal være bildet som 
snakker med betrakteren. Ikke Sissel Blystad. 

Kunsthistoriker og kurator Mari F. Sundet sier 
det i grunnen nokså presist i boken som ble gitt ut 
i forbindelse med 2014-utstillingen Back to Basics 
på Vestfossen Kunstlaboratorium: «Det ligger ikke 
mange påstander i Blystads bilder.» 

Tilfeldig tekstil
At Blystad skulle bli kunstner, lå på en måte i kortene. 
Faren, Bjarne Engebret, var maler, og Blystad vokste 
opp i kunstnerkollektiv på Ekely, Edvard Munchs 
kunstnerhjem. Mange av dem hun vokste opp  
med ble kunstnere, hvis de da ikke gjorde som 
Jon Michelet, som dro til sjøs først og ble forfatter 
etterpå. 

Det ligger ellers ikke noen grand master plan bak 
kunstnerskapet hennes. Da hun søkte seg inn på 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1964,  
var det nokså tilfeldig at hun endte på tekstilkunst.

– Vi måtte jo søke på en bestemt linje, og jeg søkte 
tekstil. Jeg tror ikke jeg tenkte så mye på hvorfor. 
Man tenker vel i det hele tatt ikke så langt fremover  
i den alderen. Kanskje var det fordi jeg hadde en 
venninne som hadde gått der. Kanskje fordi maleri 
ikke var noe man søkte på den gangen, for den linjen 
var visst nokså dårlig. Metall var ikke noe for meg, 
og jeg var ikke lysten på grafikk heller, det hørtes 
litt komplisert ut. Jeg tror kanskje jeg var litt lat. 

Jeg tror kanskje jeg er det fortsatt, sier Blystad,  
og ler sin karakteristiske tørre og dype latter. 

Den selvdiagnostiserte latskapen til tross;  
Blystad står definitivt bak et innholdsrikt og  
særpreget kunstnerskap. 

I sin tidlige karriere vevet Blystad store tepper 
med ganske stramme linjemønstre. Etter hvert har 
formatene tidvis blitt mindre og mønstrene mer 
lekne, noe som ble nokså tørrvittig oppsummert 
av Peter Anker da han var direktør ved Vestlandske 
Kunstindustrimuseum: «Etter de fem horisontale år 

Sissel Blystad, 17, 68 x 68 cm, Tekstil, 2015. 
Foto: Sissel Blystad
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blir Sissel Blystads striper skrå, og nå skjer det mye 
ganske fort.»

Blystad selv er ikke like sikker på at det går en 
klar trend fra enkle, stramme mønstre til ville veve-
rier.

– Det ligger i alle fall ikke noen bevisst plan bak. 
Men at jeg etter hvert har prøvd ut litt forskjellige 
ting jeg tenkte det kunne være gøy å prøve ut, det 
stemmer nok.

Ellers har hun svært praktiske forklaringer på en 
del av de gjenkjennbare utviklingstrekkene i kunst-
nerskapet sitt.

– De store stripeteppene laget jeg mens jeg holdt 
til på Bryggen i Bergen, der jeg hadde plass til en 
stor flatvev. Så jobbet jeg hjemme en periode. Jeg 
hadde barn i den alderen der du gjerne vil følge litt 
med. Da jobbet jeg på en mindre billedvev. Med den 
vevet jeg mindre biter som kunne settes sammen. 
Sånn var det.

Senere fikk hun atelier i den nedlagte sardin- 
fabrikken USF Verftet. Der ble etter hvert en ny  
type Blystad-kunst til. Limeteppet. Hun synes  
ikke at limeteppe er noe godt ord, men bruker det 
likevel i påvente av at et bedre skal dukke opp.

– Dette er tepper der tråden er limt med tekstillim 
på gamle ullpledd. Det er rett og slett som å tegne 
med tråden. Det er morsommere enn å veve, for der 
må mønsteret være gitt på forhånd.

Limeteppet DRIFT – som i dag henger på Nasjo-
nalmuseet – kan for øvrig mistenkes for å være 
inspirert av kunstnerens tilbakevendende stevne-
møter med et virus på balansenerven. Det er ikke det 
at bildet mangler fikseringspunkter, det er snarere 
så mange av dem at straks blikket ditt er lokket inn  
i én fargesprakende rundkjøring, sendes det umid-
delbart videre til den neste – og den neste – i en evig 
runddans. Anbefales i grunnen bare i små porsjoner.

Min venn amiga
På USF stiftet hun også bekjentskap med en ny  
teknisk innretning som skulle vise seg å bli nyttig. 

– Det var en over gangen som fikk seg datamas-
kin, og da ville jeg også ha det. Jeg skaffet meg en 
Amiga og en printer. De snakket i grunnen ikke så 
godt sammen, de to. Men vi fikk det da til. Og da 
begynte et annet liv med mye moro. I gamle dager 
måtte jeg tegne mønsteret ferdig på kartong. Med 
data var det mye lettere. 

Sissel Blystad, FEST, 180 x 144 cm, Tekstil, 2011. 
Foto: Sissel Blystad

Øverst fra venstre:
Sissel Blystad, 21, 66 x 66 cm, Tekstil, 2015. Foto: Sissel Blystad
Sissel Blystad, 10, 75 x 45 cm, Tekstil, 2013. Foto: Sissel Blystad

Under fra venstre:
Sissel Blystad, 19, 67 x 60 cm, Tekstil, 2015. Foto: Sissel Blystad
Sissel Blystad, 15, 70 x 69 cm, Tekstil, 2014. Foto: Sissel Blystad
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At overgangen fra kartong til data har gjort 
kunsten annerledes, tror hun likevel ikke. Amigaen 
og dens etterkommere har først og fremst vært prak-
tiske hjelpemidler. Men det siste store teppet hun 
tegnet på data, var i 2002.

I 2010 brakk Blystad begge armene i en ulykke  
– «jeg ble påkjørt av en idiot på sykkel» – og oppdaget 
dessuten at hun hadde flere små brudd i ryggen. 

– Jeg var jo benskjør. Kunne ikke noen ha fortalt 
meg det før? Nei da. Men jeg brukte rekonvalesens-
tiden på å lage hjemmeside – jeg kunne jo bruke 
fingrene på datamaskinen. Så da ble det jo noe ut av 
det også!

Da var det slutt på å lempe tunge tepper, og siden 
Blystad ikke er typen som setter seg ned og griner, 
måtte hun finne på noe nytt. Slik ble enda en ny 
type kunst – ryegarn limt på papp – født. Og her for-
lot Blystad virkelig den strenge geometriske formen 
som ramme for kunstverket.

– Pappene er litt annerledes, ja. Her lager jeg en 
grunnform først. Hvilken form det blir, kommer an 
på dagsformen. Så må jeg skjære til pappen.  

Og det er mildt sagt ganske helvetes tungt. Jeg 
kjøpte en sak som skulle kunne skjære gjennom 
metall. Men det var jo løgn, da. Så nå bruker jeg  
en ganske alminnelig Stanley-kniv. Da må det ti 
skjæringer til, og da er jeg helt utslitt. Da kjenner  
jeg at jeg brakk armen. 

Hennes egen beskrivelse av pappullverket 19, 
sier antagelig også en del om Blystads tilnærming 
til arbeidet: – Her tenkte jeg at jeg skulle lage noe 
som ikke var noe pent. Det er i grunnen litt greit at 
det ikke er så pent. Det kan godt være litt stygt. Og 
den har vist seg etter at den ble ferdig å bli veldig fin. 
Det er sånn man må tenke. Men man kan ikke tenke 
sånn én gang til, for da henger man seg opp på en 
knagg der man ikke vil være.

Titler er for øvrig noe Blystad lager høyst mot- 
villig. De kommer så fort i veien for bildet.

– I begynnelsen var det mye uten tittel, men  
jeg så jo at det ble litt rotete etter hvert. Så jeg  
prøver å lage titler med ett ord da. Men av og til  
går ikke det heller. De små pappene jeg har limt  
garn på, har titler fra 1 til 21. Så det. 

Sissel Blystad, Skolisse, 19 x 17 cm, Skolisse, 1997. Foto: Sissel Blystad

Sissel Blystad, Grå hete, 180 x 180 cm, Billedvev, 1998. Foto: Sissel Blystad

Sissel Blystad, Hete, 180 x 180 cm, Billedvev, 1996. Foto: Sissel Blystad
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Hvor titlene til slutt hentes fra, kan være nokså 
tilfeldig. Som for billedveven HETE fra 1996.

– Jeg er ikke helt sikker. Det er mulig det var vel-
dig hett da jeg satt og laget dette en sommer. Det ser 
unektelig sånn ut på bildet.

Noen feita fine
Som kvinnelig tekstilkunstner bosatt i Bergen,  
har Blystad til tider fått smake på en type trippel 
nedvurdering fra et mannsdominert kunstmiljø  
med tyngdepunkt i Tigerstaden og i beste fall  
moderat interesse for hva som kan skapes av garn. 

– Da jeg begynte å studere, tenkte jeg ikke at noen 
kunne tenke sånn om tekstilkunst, men da jeg var 
ferdig utdannet, merket jeg jo det. I Bergen hadde vi 
for så vidt respekt, vi tekstilerne, men utover det … 
det ble liksom ikke betraktet som ordentlig kunst. 
Billedkunstnerne ville liksom ikke ha oss med. Så 
der ble det litt kjemping. 

Blystad forfølger ikke den tråden selv, men det  
er mulig å argumentere for at hun ikke fullt ut har 
fått den oppmerksomheten hun fortjener. I kraft  
av sin høyst personlige fargesignatur, materialvalget 
og de avanserte teknikkene hun bruker – bevisst 
eller ubevisst – for å skape optiske effekter, illusjo-
ner og perspektivbrudd, står hun bak et kunstner-
skap som i alle fall i norsk sammenheng er nokså 
unikt.

Kunstnerisk er hun likevel fornøyd med det hun 
har oppnådd. Hun har laget de bildene hun har  
villet lage – noen kan hun i djerve øyeblikk til og 
med driste seg til å kalle «feita fine» – og utforsket  
de mulighetene hun har villet utforske. 

Så har også anerkjennelsen kommet i jevne, små 
drypp. Siden Blystad fikk Bergen kommunes kunst-
nerstipend i 1974, har hun fått et tyvetalls kunstner-
stipender. Fra 1994 til 2011 mottok hun også Statens 
garantiinntekt for kunstnere.

– Det gjorde det jo litt lettere å få det til å gå 
rundt, da. Men fett har det aldri vært å drive med  
det jeg driver med.

Mest oppmerksomhet har hun kanskje fått for 
verket LANDSKAP, vevde bilder på til sammen 
nesten ti ganger fire meter, som pryder Stortingets 
vandrehall. Hun vant konkurransen om å utsmykke 
vandrehallen i 2002, med det hun selv omtalte som 
«Et pusterom for sjelen! Kanskje spesielt viktig i en 
stresset stortingshverdag». 

LANDSKAP gir assosiasjoner til himmel, sjø, fjell, 
åker, eng og alt annet stortingsrepresentanter har 
lagt bak seg, og fyller dessuten en dobbel funksjon. 
I tillegg til å gi noe å hvile blikket på og sjelen mot, 
har det en støydempende effekt som suger i seg 
den verste politiske tåkepraten som ellers ville blitt 
kastet tilbake fra veggene. 

– Stortinget var noe helt spesielt og egentlig ikke 
helt meg. Jeg liker i grunnen ikke sånne store greier, 
sier kunstneren selv.

Blystad har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag på 
skoler, helseinstitusjoner og oljeplattformer, men at 
det har vært mye, vil hun ikke være med på: – Såpass 
må det da nesten være. Jeg er 71, så jeg har jo holdt 
på en stund. Det var bra en periode i Bergen da olje-
plattformene og sykehjemmene kom, men det er jo 
noen år siden. Og nå er det semmert, altså. Men det 
gjelder vel all kunst. 

Hva er det med ungdommen?
I løpet av årene har kunsten hennes blitt nokså 
bereist og har bydd seg frem i Stockholm, Angers, 
Krefeld, Moskva, Riga, Kaunas, Sofia og en rekke 
andre byer. Og de siste par årene har vært direkte 
travle på utstillingsfronten. I 2014 hadde hun  
separatutstilling på Tidens Krav i Oslo med «de  
små pappene og noen teppegreier». 

– Det var et kunstnerdrevet lite sted nede i  
Skippergata. Litt mer ungdommelige folk enn  
meg da, kan du si. Det var et avsindig lurvete lokale, 
men du verden så hyggelig. Dette var under Oslo  
Art Weekend, der kuratorer og kritikere fra overalt 
dro rundt på de ulike galleriene. Og det var jo litt 
morsomt at flere av de utenlandske likte Tidens  
Krav best.

Utstillingen på Tidens Krav førte til en telefon fra 
London og deltagelse på Accordion på Laura Bartlett 
Gallery. I 2014 var Blystad også et av hovednavnene 
på sesongutstillingen Back to Basics på Vestfossen 
Kunstlaboratorium, der hun stilte ut både store  
billedvever og limetepper. I 2015 var det separat- 
utstilling i Sandnes Kunstforening og deltagelse 
både på KODEs Myke Monumenter, «LOKALT 2015» 
i Bergen Gamle Fengsel og Lofoten International  
Art Festival.

– Svolvær, ja. Det var også meg og noen ung-
dommer. Jeg har kommet inn i noe der, altså, sier 
Blystad, som egentlig helst vil sitte i fred og jobbe 
med sitt. 

Dessverre ser ikke 2016 ut til å bli det spor bedre. 
Blystad har allerede hatt separatutstilling hos Bømlo 
Kunstlag. Deretter følger den nystartede Kunstgara-
sjen i Bergen – «nok et ungdommelig initiativ?»  
– før den hjemmekjære kunstneren antagelig må 
bite i det store, sure eplet og sette seg på flyet til  
New York. Der venter galleriet Hester. 

– Jeg fortalte at jeg ikke var noen «selling artist», 
altså. Men de ville visst ha meg likevel, sier Blystad, 
som allerede er presentert på galleriets hjemmeside 
med et utvalg limetepper, små tekstiler og blyant- 
tegninger. • 

Sissel Blystad, FILIGRAN, 174 x 136 cm, Tekstil. St.Olavs Hospital, Trondheim, 2005
Foto: Sissel Blystad
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Det 

En prat om kunst, oppvekst, magasinsituasjon og muligheter.

Tekst av Arne Fredlund

rommetfrie

Det er fredag 8. januar, jeg har bursdag.
Ikke at det er så spesielt.
Jeg har fem minutter til overs før jeg skal treffe 

Hanne Beate Ueland (41), og tar en telefon til opp- 
havet, de gamle.

Mange andre har også bursdag. Elvis ville hatt 
bursdag hvis han hadde levd. David Bowie har burs-
dag og feirer seg selv med å gi ut en fabelaktig plate. 
Hans siste, skulle det vise seg.

På vangen utenfor museet får jeg kjeft av mor.  
Det er litt spesielt. På bursdagen.

Hun spør om jeg så Frida Hansen-utstillingen.
– Nei, mor.
Hun spør om det virkelig er mulig.
– Beklager, mor.
Det føles som om jeg er innkalt på teppet. Det er 

nummeret før gaven min – et par tovede hummer-
hansker til sykkelbruk – revokeres. Hun spør om 
jeg i det minste kan spørre hvor mange som besøkte 
utstillingen.

– Ja, mor.
Det er kaldt til å være i Stavanger. Jeg avslutter 

telefonsamtalen og skynder meg inn i kuppelhallen.
Fra utsiden ser kuppelhallen, kunstmuseets foajé, 

ut som en iglo. Også på innsiden gir den et kjølig 
inntrykk. Marmorgulvet er snøhvitt. En hygge-
lig dame bak skranken forklarer at Hanne Beate 
Ueland, avdelingsdirektør og leder ved Stavanger 
Kunstmuseum, fra 1. juli 2010 del av Museum 
Stavanger (MUST), ikke er å treffe. Ikke ennå. Et par 
minutter senere svinser hun forbi, hilser og forkla-
rer at hun må vise mannspersonen ved sin side noe 
inne i salen. Enda noen minutter senere toger vi  
inn på hennes kontor. Mens jeg fomler med audio 
recorder-appen på telefonen, beklager Ueland  
forsinkelsen, og jeg tror hun sier noe i retning av  
at det har vært en av de dagene. Klokken er litt over 
to og om hun kanskje kan spise lunsjen sin mens  
vi snakker? I løpet av de 169 minuttene jeg samtalte 
med Hanne Beate Ueland rakk hun aldri å spise 
ferdig. Men hun snakket seg varm.

Nybakte boller og provokasjon
Ueland, født 1975, vokste opp i «okka by», eller Eger-
sund som den offisielt heter. Hun gikk på videre- 
gående i Sandnes, begynte å studere i Stavanger og 
tok hovedfaget sitt i Bergen høsten 2000.

– Vi ble kjørt veldig hardt. Det var nye tider. Og  
vi var liksom en ny generasjon. Vi måtte bare skynde 
oss å bli ferdige med hovedfaget.

Ueland tok hovedfag i kunsthistorie. Hovedfags-
oppgaven hennes var en sammenlignende analyse 
av to museumsutstillinger. Jeg traff museologien  
da jeg tok kulturvern og kulturformidling som ble  
et veldig avgjørende studium for meg, forteller hun.

Etter studiene fikk Ueland jobb på universitetet, 
men det var på museum hun ville være. Hun hadde 
søkt en nyopprettet stilling ved Bergen kunstmu-
seum, og etter et par måneder som fagkoordinator 
for det kunsthistoriske fjernstudietilbudet, tok hun 
turen fra Nygårdshøyden til museumsrekken ved 
Lillelungeren.

Hadde Hanne Beate Ueland vært mor til en av 
mine kamerater da jeg vokste opp, ser jeg for meg at 
vi rett som det er hadde blitt invitert inn på kakao og 
nybakte boller. Hun gir liksom et varmt og omsorgs-
fullt inntrykk. Umiddelbart ligger det derfor noe på 
siden av hva jeg ville forventet når hun forteller fra 
tiden i Bergen.

– Mitt aller beste minne fra den perioden jeg var  
i Bergen, var da jeg hadde en omvisning i en utstilling 
med den franske konseptkunstneren Claude Rutault 
(f. 1941).

I forbindelse med utstillingen Maleri i samme 
farge som veggen det henger på skal Rutault ha uttalt 
at maleriet er dødt. Så maler han da heller ikke selv. 
Rutault gir bare sine instruksjoner til utstillingsstedet, 
og så blir noen lerreter malt i samme farge som veg-
gen mens andre blir lagt ubehandlet på gulvet.

– En dame var så provosert av denne kunstneren, 
av denne gesten, at hun stod og hoppet opp og ned 
på dette lerret mens huns freste.

– Dessverre hender det litt for sjelden, sier Ueland, 
men det skjer av og til at publikum blir ekstremt 
provosert. Å kunne ta tak i det engasjementet og få 
noe ut av det, det er jo veldig gøy, insisterer hun. 
Der og da får du veldig interessante diskusjoner om 
kunsten. Da kan man flytte grenser.

Om damen gikk ut som et omvendt menneske, 
innrømmer Ueland med varm, smittende latter at 
hun tviler på. Men gøy var det altså.

Damen var nok heller ikke den eneste som ble 
provosert. Jeg ser for eksempel at Bergens Tidende 
23. september 2002 publiserte et debattinnlegg om 
utstillingen under tittelen Fallitt i Bergen kunst- 
museum. Og jeg registrerer at den museologiske 
impulsen hos Hanne Beate Ueland er parret med  
en sterk fascinasjon for samtidskunsten.

Status – samlingen i sentrum
«Okka» avdelingsdirektør har nå sittet i sjefsstolen 
ved Stavanger kunstmuseum siden 1. september 
2014. Den forrige direktøren, Peter S. Meyer, sluttet  
i sin tid på dagen – sikkert etter et gyllent håndtrykk 
– høsten 2013. Danske Meyer, som i hjemlandet 
ble kjent og skapte kunstdebatt da han lot gullfisk 
svømme rundt i blendere som publikum kunne 
starte, ble de siste årene av sin funksjonstid kritisert 
for at museet ved Mosvannet manglet retning og 
profil. Hvordan er stoda etter snaut halvannet år 

Hanne Beate Ueland, fra åpningen av utstillingen med Frida Hansens arbeider.
Foto: Hans Edward Hammonds/MUST
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med Ueland bak spakene? Direktøren selv er kanskje 
ikke den nærmeste til å svare på et slikt spørsmål, 
og jeg stiller det egentlig ikke heller, men et visst 
inntrykk får man jo.

– Da jeg studerte programmet før jeg begynte, 
sier Ueland, var det vanskelig å gripe. Det var litt 
forskjellig som poppet opp. Hun har valgt å ville 
jobbe mer konsekvent med kunstnere som museet 
har i samlingen, som har en lokal forankring, og som 
hun ønsker å løfte fram. Ueland nevner navn som 
Waldemar Eide (1886–1963), Olaf Lange (1875–1975) 
og, selvfølgelig, Lars Hertervig (1830–1902).

Utstillingsplanene til og med 2015 var i grove 
trekk lagt da Ueland kom flyttende fra Oslo etter 
nærmere 12 år som kurator ved Astrup Fearnley 
Museet. Det er med andre ord ikke hun som har 
bestemt hva som har stått på plakaten fram til nå. 
Men kravet om at kunstnerne som stilles ut må ha  

en relevans til Stavanger, har hun likevel rukket å 
drive igjennom. Eksempel: Parallelt og i dialog med 
den store utstillingen med Frida Hansen (1855–1931), 
12. juni – 18. oktober 2015, gjorde museet en samtids-
utstilling med Liv Tandrevold Eriksen, Maren Dagny 
Juell og Ingrid Toogood, tre kunstnere som har vært 
veldig opptatt av Frida Hansen.

Og også framover vil utstillingsprogrammet for 
samtidskunstens del ta utgangspunkt i samlingens 
profil og egenart, herunder dens fokus på abstrakt 
kunst og minimalisme.

En av de mange ting Hanne Beate Ueland er opp-
tatt av, er magasinsituasjonen. Hvorfor er ikke den 
blitt adressert på en ordentlig måte tidligere, spør 
hun. Riktig nok avbryter hun seg selv litt lenger ut  
i samtalen og sier hun er redd for at vi graver oss ned 
i magasinspørsmålet, som om det var hennes hoved-
prosjekt. Men jeg ser det ikke slik; jeg tenker for det 

første at museologen i henne naturlig er opptatt  
av magasinsituasjonen, og dernest viser formidleren 
sin klo når hun gjør seg kjent med museet ved å 
jobbe seg inn i samlingen.

– Museets samling er på drøyt to og et halvt tusen 
verk, forteller Ueland. Grunnstammen utgjøres av 
Stavanger kunstforenings (nå Kunsthall Stavanger) 
billedgalleri som i 1966 ble skilt ut i en egen stiftelse, 
Stavanger faste galleri. Samlingen skiftet navn i 
1990 til Rogaland kunstmuseum og flyttet inn i eget 
nybygg i 1992, noe som var en forutsetning for at 
samlingen etter kansler Halvdan Hafsten (1905–1990) 
skulle tilfalle museet.

Magasinet fremstår som problematisk i forhold  
til dagens standard. Men Ueland mener at magasin- 
standarden må ha vært problematisk allerede da 
museet åpnet. Hun har kartlagt hvor mye – hvor 
mange kubikk – museet ikke har plass til og har vært 
i dialog med forskjellige aktører for å finne ulike løs-
ninger på behovene som spenner fra akutt til svært 
akutt. Museum Stavanger har nå fått en egen magas-
inforvalter og har magasinproblemene høyt på dags-
ordenen. Men det er klart, fremholder Ueland, vi har 
hjertet litt i halsen i forhold til magasinsituasjonen, 
det kan lett skje ting.

Det unnslipper direktøren et lite hjertesukk.
– Å jobbe for samlingens ve og vel er en utakk-

nemlig – usynlig – oppgave som ikke viser igjen  
noe sted, men som er veldig viktig.

Penger og det frie rommet
Direktøren har enda et hjertesukk på lager.

– Erlend Høyersten (f. 1972), tidligere direktør ved 
KODE (Kunstmuseene i Bergen) og nå ved ARoS 
kunstmuseum (Aarhus), var i fjor høst invitert til 
Oslo av daværende kulturminister Thorhild Widvey 
for å snakke om den danske modellen. Og Høyersten 
sier kom igjen! bare kutt, så blir de nødt til å tenke 
nytt, disse kunstmuseene som er altfor avhengige av 
staten.

– Og vi ser oss nødt til å øke billettprisene fra 80 
til 90 kroner, forklarer Ueland. Widvey har forklart 
oss at hun ikke kan forsvare at vi skal få økninger 
i budsjettene. Det er ikke snakk om noen kjempe-
store kutt, men vi blir ikke kompensert for lønns- og 
prisvekst, og vil heller ikke bli det under den nye 
kulturministeren, Linda Hofstad Helleland (f. 1977).

– Det er selvfølgelig mye som kan bli bedre rundt 
om i muséverdenen, sier Ueland. Hun medgir at det 
er noe sunt ved dette å måtte være skjerpet i forhold 
til hvor en henter pengene og tenke kreativt for å 
øke billettsalg, utleie av lokaler og så videre. Men det 
er gigantisk sprang, insisterer hun, fra Høyerstens 
danske modell, hvor de ved hjelp av Carlsberg- 
fondet og andre store fond har fått til noen fantas-

tiske prosjekter, til den norske virkeligheten hvor  
det er et strev bare å holde det flytende. Ueland ber  
oss se på tallene, og går vi til Statistisk sentralbyrås 
oversikt for museum og samlinger, så ser vi at 
sponsorinntektene i 2014 utgjorde cirka tre prosent 
av de samlede driftsinntektene. Det gjorde de også  
i 2005 selv om inntektene i perioden hadde økt med 
75 prosent.

– Hvor mye tid, hvor mye mas, hvor mye snakk 
det er om disse pengene, konkluderer Ueland. Hun 
minner om at folk tenker på museet som en felles 
eiendom. Det er en oppfatning som står sterkt, tror 
hun.

Da Hanne Beate Ueland jobbet ved Astrup Fearnley 
Museet, kjørte de gratis inngang som et eksperiment 
for å trekke til seg et yngre og større publikum. Og 
det virket. Andre museer tok etter. Men så kom det 
såkalte Kulturmomsutvalget i 2008, og institusjo-
nenes momsfritak ble knyttet opp mot at det kostet 
penger for publikum å komme inn. Museene ble 
tvunget til å gjeninnføre ordningen med inngangs-
billetter.

Ueland forsikrer at det ikke har vært lett å få til, 
men kunstmuseet vil nå gå mot strømmen og tilby 
gratis adgang for publikum på lørdager.

Det er tydelig at Hanne Beate Ueland finner stor 
motivasjon i få et større publikum til å bli oppmerk-
som på mulighetene til å berike livet som kunsten gir.  
Og den motivasjonen er knyttet til følelsen av selv å 
ha opplevd dette. Den historiske kunsten kan levende- 
gjøre et slags tidsbilde som rommer så mye mer enn 
historiebøkene, fremholder Ueland. Og i samtids-
kunsten finner hun andre måter å si og se ting på. 
Kunstrommet er en av få arenaer der du kan møte  
et fritt utrykk. I samfunnet ellers er det alltid noen 
som har en agenda, sier Ueland, som legger føringer 
og velger for oss. Museet er derfor et viktig sted og  
vi skal fortsette å være det frie rommet, sier hun.

Ueland ser at det ligger noen paradokser strødd 
rundt i hverdagen hennes. På den ene siden har 
hun politikernes snakk om institusjonenes frihet og 
armlengdes avstand, og på den annen har hun en 
virkelighet med manglende midler som gjør at hun 
hele tiden skriver en uhorvelig mengde søknader. 
Og hva det frie rommet angår, så er det sponsorer og 
aktører som skal hjelpe til med å realisere prosjekter, 
og som er opptatt av og har synspunkter på hva som 
skal vises.

Tilbakeblikk
Når Hanne Beate Ueland ser seg tilbake og tenker  
på hvorfor det ble som det ble, ser hun blant annet 
en onkel.

Moren kom fra Kristiansand og tilhørte den 
lavkirkelige menigheten Samfundet. Med seg inn 

Frida Hansen, Semper Vadentes, 1905. Billedteppe/tapestry,  
Stavanger Kunstmuseum/MUST. Foto: Valentin Boure



KUNST PLUSS #3, 201518 + 19

i menigheten tok hun mann og Uelands fire yngre 
søsken. Men onkelen stod utenfor. Han var opptatt 
av billedkunst og hadde trykk av Picasso, Kai Fjell, 
Ferdinand Finne og andre. Han var også opptatt av 
litteratur og lærte den unge Hanne Beate å lese dikt 
selv om hun aldri klarte å lese på en måte som til-
fredsstilte hans krav. Hanne Beate likte å tegne, men 
holdt mest på med musikk.

Da hun begynte på videregående, ble foreldrene 
tilsnakket fordi hun valgte allmennfaglig studie- 
retning med fordypning i musikk. Barn i menigheten 
skulle helst ta yrkesfag; man skulle ikke søke boklig 
lærdom.

Ueland forteller at det har vært en ganske lang 
reise fra det lukkede menighetsmiljøet til å ta hoved-
fag i kunsthistorie.

Barn har ofte mareritt om at de går på skolen uten 
klær. Onkelen hadde ponni, og Uelands mareritt var 
at hun kom på skolen i rideklærne sine, altså i bukse. 
Jentene i Samfundet hadde langt hår og gikk i skjørt.

Som voksen synes hun det er betenkelig at voksne 
kan velge slike ting for sin barn. Og ved synet av 
barn i hijab, som hun særlig ofte møtte de årene hun 
bodde i Oslo, klarer hun ikke å la være å tenke på 
religionens undertrykkelse.

Det Ueland reagerte mest på i menigheten var 
opptattheten av å lukke seg inne. Hvis man mente 
at bare de som er med i menigheten kommer til 
himmelen, hvorfor misjonerte man ikke da? Hva 
med de andre? Alt handlet om skriften og evangeliet, 
ifølge Ueland. Menigheten eksisterte ikke i verden, 
de diskuterte ikke det som skjedde i verden omkring 
seg, og de stemte ikke ved valg.

Det er kanskje ikke så rart at den unge Hanne 
Beate som voksen skulle bli opptatt av det frie rom-
met?

Samme dag som jeg snakker med Ueland melder 
NRK at flere hundre mennesker har demonstrert 
foran den norske ambassaden i Washington. De pro-
testerte mot at en norsk-rumensk familie ble fratatt 
omsorgsretten for sine barn. Det er pinsemenigheten 
som står bak aksjonen, og de mener norske myndig-
heter vil nekte barna en kristen oppvekst.

Se opp og fram, grip mulighetene
Hanne Beate Ueland forklarer at de gode prosjek-
tene tar tid.

– Derfor jobber museet nå med en utstilling med 
Kitty Kielland (1843–1914) som skal åpne somme-
ren 2017. Kielland har aldri fått noen ordentlig stor 
utstilling, og nå er det på tide å plassere henne som 
den viktige kunstneren hun var.

Før Uelands tid var planleggingshorisonten noe 
kort, og derfor vil kunstmuseet innlede utstillings-
året 2016 med å resirkulere en utstilling Ueland 

gjorde for Astrup Fearnley Museet med ung norsk 
abstrakt kunst – riktig nok ikke uten at man supple-
rer litt og løfter inn de tre lokale kunstnerne Mari 
Kolbeinson, Mona Orstad Hansen og Sandra Vaka 
Olsen.

– Til sommeren kommer tegneren Per Dybvig  
(f. 1964), som kan representere dreiningen fra  
såkalt avledet kunst til en større vektlegging av 
håndverket i kunsten, og til høsten løftes fotografen 
og piktorialisten Waldemar Eide (1886–1963) frem, 
en av de første som ville mer med fotografiet enn  
å dokumentere.

Maten står nesten urørt. Det er så mange prosjek-
ter og ambisjoner å fortelle om, så lite tid til å spise.

Ueland har fått mye ros for de månedlige arrange-
mentene hun har dratt i gang under tittelen Kuppel-
kupp. Disse vil hun fortsette med. I mars kommer 
Marianne Heier med en spektakulær performance, 
lover Ueland. Det handler om å gi gode tilbud til et 
voksent, kunstinteressert publikum, og det handler 
om å ha dialog med byens aktive kunstmiljø, noe 
man ikke var så gode på før hennes tid. De måned-
lige arrangementene i form av foredrag og perfor-
mance skjerper okke, sier Ueland. De er med på å 
gi puls til en institusjon som ellers er langsom og 
bruker tid på å være grundig og gjennomarbeide det 
den gjør.

I forlengelse av Kuppelkuppene og kravene om 
stadig økt inntjening tar museet tak i kuppelen, som 
er et voldsomt krevende lokale. Ueland vil foreta en 
estetisk opprydding i et område som i dag er veldig 
kaotisk. Kuppelen byr på dårlige vilkår for foajélede-
ren som har den som sin arbeidsplass. Solskjerming 
vil være på plass før sommeren, og museet vil også 
gjøre noe med støydemping. Både butikk og kafé 
skal bli mer appellerende for publikummet vårt,  
sier Ueland.

I det skjulte vil Ueland også arbeide videre 
med den usynlige oppgaven det er å digitalisere 
samlingen. Vi har satt i gang et prosjekt, forteller 
Ueland, og har en person som jobber dedikert med 
å registrere samlingen i Primus, museenes digitale 
databaseløsning. De blir ferdige i løpet av 2016.

– Det handler om å forvalte samlingen på en pro-
fesjonell måte. En viktig inspirator i så måte er Van 
Abbemuseet i Eindhoven, Nederland. Forventningen 
er at systemet skal kunne brukes til utstillings- 
produksjon og interaksjon med publikum, forteller 
Ueland, ikke bare registrering av samlingen.

Det banker på ruten. Utenfor står mann og barn. 
Hanne Beate Ueland har to barn, henholdsvis to og 
et halvt og fire og et halvt år gamle.

Jeg passer på å notere før vi avslutter at Frida 
Hansen-utstillingen ble tidenes publikumssuksess 
for museet med 26 488 besøkende. 

– Vi er fryktelig, fryktelig stolte av den utstillingen, 
som ble en snakkis i byen, forteller Ueland. 

– Vi opplevde rett og slett en liten Frida Hansen- 
feber.

Tenk at jeg ikke klarte å få med meg den utstillingen.
Historien om en av Norges rikeste kvinner som 

opplevde konkurs og som via en liten broderi- 
forretning gikk til å fornye norsk billedvev og oppnå 
internasjonal anerkjennelse, er simpelthen fengslende.

– Beklager, mor.
Heldigvis for meg og alle andre ble hovedverket 

Semper Vadentes (1905) kjøpt til museets samling 
på en av utstillingens siste dager. Museet har også 
fire tepper i deponi fra SR-bank. Det arbeides nå for 
å etablere et Frida Hansen-rom, smiler Hanne Beate 
Ueland. Det åpner trolig i løpet av våren.

– Vi er hele veien i en prosess, ler Hanne Beate 
Ueland. Vi kartlegger behovet i foajeen og har  
kommet et stykke på vei. Og så ser de på mulig- 
hetene for bedre magasinfasiliteter.

Det kan bli nye utstillingslokaler også, humrer 
Ueland, men vi skal ikke snakke så mye mer om det. 
Vi skal ikke gape over for mye, men det kan være 
ulike løsninger på sikt.

Jeg lar tankene gå til Ulf Grønvold, seniorkurator 
ved Nasjonalmuseet som i bloggen Om arkitektur 
har skrevet nøkternt og drepende, 1. januar 2009, om 
bygningen Det faste galleri, som Hafsten-samlingen 
og Jan Groth og Steingrim Laursens samling holder 
til i: «Å reise en ny museumsbygning er en sjelden 
mulighet til å realisere et viktig offentlig byggverk 
der tidens ambisjoner og skaperkraft kan bli synlig. 
Derfor er det trist når vi ikke får et resultat som er på 
høyde med situasjonen. (…) Rogaland kunstmuseum 
(… er en) slik anledning som ikke er grepet.»

Hanne Beate Ueland virker så til de grader å være 
en person som griper mulighetene som byr seg. Når 
jeg spør om det finnes noen store samlinger der ute 
som er på leit etter ny bygningsmasse, ler hun høyt.

– Hørte du det, mor? •

Reidar Aulie, Et folkets hus bygges, 1936, maleri. 
Foto: Stavanger Kunstmuseum/MUST

Jasper Johns, Land’s End, litografi, 1979. 
Foto: Claus Jung/Stavanger Kunstmuseum/MUST 
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Om myter og det sekulariserte samfunn
Den generelle diskusjonen omkring grensene mel-
lom teater, performancekunst, performativiteten 
er en stor diskusjon og skisseres kort i det følgende 
med utgangspunkt i avantgarde1kunstneren og 
teoretikeren Richard Schechners performanceteori. 
Begrepet performativitet fremstilles her som et 
universelt anvendbart begrep som handler om en 
menneskelig kvalitet, synliggjort i det postmoderne 
samfunn: 

Performativity as understood by performance 
studies exists as part of, or in close relation to, the 
post-modern. One of the decisive qualities of post-
modernism is the application of the «performance 
principle» to all aspects of social and artistic life … 
Performance is no longer confined to the stage,  
to the arts, and to ritual. Performativity is every- 
where linked to the interdependence of power  
and knowledge. (Schechner 2002:114)

Performativitet har blitt en måte vår samtid fungerer 
på og hvordan vi forholder oss til hverandre, mener 

Schechner. Alt fra nyheter, reklame, film, medier, 
teater, performancekunst og ritualer til dagliglivets 
rollebytter, er i en konstant bevegelse hvor det å 
forstå spillet og omgangsformen i spill som både 
strukturelle premisser og innhold blir viktig for å 
fange tiden vi lever i. Schechner snakker om «as» 
performance og «is» performance som to ytterpunk-
ter, som i praksis betyr at vi kan se på en hendelse 
som performance og noe som er en performance. 
Han går derfor så langt at han omtaler terrorangrepene  
på USA, 9/11, 2001 som en performance i boken  
«9-11 as Work of Art?» (2009), hvor terroristene 
benyttet mediene og hele verden som scene for  
å komme gjennom med sitt budskap. Hans teorier  
er omdiskutert, men om man har teoretisk og  
praktisk interesse for performancekunst, kommer  
vi ikke utenom hans teorier og publikasjoner. 

Begrepet postmodernisme, og også modernisme 
– er et stort og omfattende begrep med mange

teoretikere og fagfelt involvert, i korthet forklart 
her: Den franske filosofen Jean Baudrillard  
(1929–2007) definerer postmodernismen som vår 
tids pluralistiske normløshet, han var en skarp  

Performancekunst

Artikkelen gir en begynnende oversikt over hva performancekunst er, med et historisk 
tilbakeblikk, og beskriver noen enkeltkunstnere og deres performancekunst mer grundig. 

Tekst av Aase-Hilde Brekke

og avantgarde

kritiker av forbrukersamfunnet og hadde også mange 
politiske kommentarer og refleksjoner om vår  
samtid. Han beskrev terrorangrepene mot USA 9/11  
i 2001 i boken The spirit of terrorism and Requiem for 
the TwinTowers (2001) som et uttrykk for «triumfe-
rende globalisering i kamp med seg selv». 

Den franske filosofen Lyotard beskriver at vår tid 
er en overgangsfase i historien – ikke en «ny» fase 
som Baudrillard hevder. Han hevder at «de store 
fortellinger er døde»: troen på opplysthet, frelse osv. 
i videre forstand appellerer ikke lenger til det post-
moderne mennesket. Det er «de små fortellinger»; 
hvordan grupper og individer skaper sin egen vir-
kelighet som preger våre (post)moderne samfunn 
og vår tidsånd. Troen på autoriteter har falt bort, og 
kunsten er «fri» og løsrevet fra hvordan samfunnet 
forøvrig fungerer. 

Begrepet den autonome kunsten, den selvsten-
dige kunsten som slet fortøyningene til gammel 
moral og estetikk i modernismen, er et begrep  
samtidskunstnere gjerne bruker som alibi for å 
skape «fri» kunst. Utfordringen er imidlertid å få 
samfunnet forøvrig i neste runde å se dette som  

en kvalitet, hvis kunsten ikke oppleves å ha relevans. 
Med andre ord må samtidskunsten også kunne 
argumentere for relevans og fokusendringen. Især 
performancekunst, som kunsthistorikeren Rose 
Lee Goldberg kaller «an Avant-garde avantgarde»1, 
som med viten og vilje har snudd ryggen til samfun-
nets normalitet, har et kommunikasjonsproblem. 
I så måte er denne artikkelen skrevet også for å gi 
noen historiske belegg for ulike typer praksiser som 
nettopp tok utgangspunkt i det ubekvemme, det 
utilpassede og det upassende, og gav det et uttrykk. 
Skal vi «forstå» performancekunst, må vi faktisk 
være med på fokusendringen, og forholde oss til 
kunstnernes indre logikk og motivasjon, samt den 
historiske konteksten. 

Performancekunstens opprinnelse?
Performance art oversettes gjerne til norsk som 
performancekunst, og selve begrepet befestet seg på 
1960-tallet som en egen kunstart blant billedkunst-
nere og innebærer et stort spekter av individuelle 
uttrykk. Imidlertid har mange kunstnere og kunst- 
arter utfoldet sine talenter og intensjoner gjennom 

1 
Fra fr.: avantgarde: 
den som går først
i strid/krig.

LIVE PERFORMANCE/Sachiko Abe, Cut Papers, i forbindelse med 
Live Art, Kunstnernes Hus, 2009. Foto: Leif Gabrielsen
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performancekunst og forløperne til performance-
kunst, både innenfor den historiske avantgarden, 
blant neoavantgardister og blant samtidskunstnere. 

For å forstå performancekunsten i vår egen 
samtid må vi se tilbake på kunstens utvikling fra 
den historiske avant-garde på slutten av 1800-tallet, 
begynnelsen av 1900-tallet og neoavantgarde fra 
1950/60/70-tallet, og noen utviklingstendenser frem 
til i dag. Performancekunst praktiseres på alle konti-
nent, selv om vestlige billedkunstnere oftest omtales 
i kunstfaglig litteratur. Og vanligvis når vi leser om 
og ser performancekunst, tenker vi at denne kunst-
arten er adskilt fra teateret. I denne artikkelen 
vil du imidlertid få en parallell, om dog skissert 
fremstilling, av noe av utviklingen både innenfor 
teateret og innen billedkunsten. Slik kan forhåpent-
ligvis både ulikhetene og likhetene tre tydeligere 
frem. Et første moment og eksempel på en ytre 
strukturell ulikhet er å vise til at som regel opptrer 
billedkunstneren alene, men også performancer  
i grupper forekommer, og innen teateret er det mot-
satt: Her opptrer man gjerne i ensembler og grupper, 
men soloforestillinger forekommer også. Et annet 
viktig moment å merke seg er at avantgardeteater  
og performancekunst har flere likhetstrekk, fordi 
begge var og er avantgardepraksiser, ikke main-
stream kunst, eller tradisjonell kunstpraksis.

Mennesker har til alle tider opptrådt for hver-
andre med spill, sang, ritualer og dans, og røttene til 
teateret kan spores både i det religiøse ritualet, hos 
sjamanen og hos klovnen. Den eldste avbildning vi 
hittil har registrert av klovnen, er fra 2500 år f.Kr.  
i Egypt. Klovnene er verden over, både den som 
bærer frem en ny og annerledes innsikt gjennom 
latter, ironi, satire, sang, dans osv., og den som 
underholder og morer. Ved å se et fenomen utenfra, 
løftes bevisstheten og kunnskapen. Dette «uten-
fra»-perspektivet spores også i sjamanens dobbelte 
rolle som budbringer fra åndeverdenen, den som 
synger og danser og er en åndelig veileder. En som 
har en innsikt som må formidles til de andre. 

Dette er da også noe av drivkreftene for mange 
performancekunstnere: Et ønske om å synliggjøre 
eksistensielle spørsmål, tanker, følelser og et dypt 
ønske om å forbinde, hele og kommunisere. Et ønske 
om å gjøre møtet mellom mennesker, og nærværet 
større og mer aktuelt. Det riktigste er kanskje å si 
at kunsten berører mange eksistensielle spørsmål, 
mer enn den er religiøs som sådan, ettersom noe av 
avantgardens prosjekt også var å frigjøre kunsten 
fra religionens regler og tro, i tillegg til også estetik-
kens normer. Innen performancekunst byr enkelt-
kunstneren på sitt fysiske og psykiske nærvær som 
kommunikasjonsform, noe som åpner for en annen 
nærhet og eksistensiell erfaring enn de tradisjonelle 

kunstmedier gjør. Innen performancekunst oppstår 
et møte mellom mennesker i samme rom, tid og 
sted. Noe som kan likne en rituell og teatral kontekst 
hvor nettopp samværet i tid og rom, og de fysiske 
ritualer og handlinger er bindeleddet for kommuni-
kasjon. Tolkningen blir personlig og mer individuell, 
samtidig som det blir en felles kollektiv og også 
flyktig erfaring. 

Sjamanen
Mange performancekunstnere har da også latt 
seg inspirere av sjamanen, ritualer og religiøse og 
mytologiske forestillinger. En av kunstnerne som 
betegner seg selv som en sjaman, er for eksempel 
konseptkunstneren Josef Beuys, og performancen 
«I like America and America likes me» (1974) som 
var en typisk konseptuell og symbolsk performance. 
Kunstneren ble fløyet fra Tyskland innhyllet i et 
gammelt ullteppe fra andre verdenskrig, fraktet  
i en ambulanse, med bind for øynene, inn på kunst-
galleriet Rene Block Gallery, hvor han var sammen 
med en prærieulv. Han utviklet en ritualistisk 
gestikk med en stokk og ritualiserte kroppsbevegel-
ser, og forholdt seg til prærieulven i en type dialog 
hvor han også kastet hanskene sine til ulven. I tre 
dager, åtte timer hver dag, var han sammen med 
prærieulven innhyllet i ullteppet, og avsluttet per-
formancen med å gi ulven en klem, før han ble fløyet 
tilbake til Tyskland, og for senere aldri å vende til-
bake til USA. Beuys så på denne performancen som 
et healingritual, en symbolsk handling som skulle 
hele USAs kulturelle overgrep mot indianerne. 
Kunstneren er ikke lenget løsrevet fra samfunnet, 
men har et ansvar som den som heler, forbinder og 
vekker en bevissthet omkring de undertrykte og de 
glemte. Kunstneren er sjamanen, presten som hand-
ler på vegne av folket. 

I et større samfunnsperspektiv kan vi spørre 
oss hva som har skjedd: Vi lever i et sekularisert 
samfunn hvor «(kristendommens) Gud er død» i den 
forstand at den religiøse norm ikke lenger gjelder for 
samfunnet, og så oppstår behovet for det åndelige 
et «annet sted», hvorpå kunstneren blir bæreren av 
de store spørsmålene, og svarer i samme stund med 
sine symbolske ritualer. Når performancekunstne-
ren tar opp i seg et behov for å hele, binde sammen 
og hjelpe oss til å se og å fordøye, erstatter han/hun 
prestens religiøse rolle i samfunnet vårt?

Om roller og om å være seg selv
Vår egen tradisjonelle teatertradisjon er preget av 
forestillinger som er bygd opp av den greske aristote-
liske dramaturgi med en fortelling, spenningskurve, 
dialog og skuespill. Når performancekunstnere 
ofte sier de «er seg selv» i motsetning til teaterets 

skuespill, er det til dels riktig. Billedkunstnerne som 
jobbet med performancekunst, søkte og søker ofte 
det autentiske uttrykket, hvor det ektefølte står i  
sentrum, og også gjerne det private – noe som står 
i kontrast til det tradisjonelle fortellerteateret hvor 
man har ikledd seg en rolle man tolker og spiller 
ut. Da er det ikke plass til den private historie til 
skuespilleren, men rollefigurens historie står i sen-
trum. Kravet om autentisitet gjelder kanskje særlig 
body-art fra 1960/1970-tallet, som for mange som 
kjenner til performancekunst har blitt stående som 
en definisjon av performancekunst, og hvor man 
tydeligst har sagt fra at «dette er ikke teater» – eller 
som den berømte performancekunstneren Marina 
Abramovic har uttalt: “To be a performance artist, 
you have to hate theatre,” she replied. “Theatre is 
fake… The knife is not real, the blood is not real, 
and the emotions are not real. Performance is just 
the opposite: the knife is real, the blood is real, and 
the emotions are real.” ( http://www.theguardian.
com/artanddesign/ 2010/ oct/03 /interview-mari-
na-abramovic-performance-artist). Men performan-
cekunst innenfor billedkunsten er mer innholdsrik 
enn som så, og teateret er også mer mangfoldig enn 
som så. 

Den historiske avantgarden 
Den historiske avantgarden representerer mange 
ulike kunstretninger hvor futurismen, den russiske 
konstruktivismen, dadaismen, surrealismen og 
Bauhaus var noen av de viktigste bidragsytere og 
inspirasjonskilder til moderne performancekunst, 
hvor de alle representerte både et oppgjør med og 
et opprør mot kunstens nedarvede normer, innhold 
og formspråk. Politiske manifest, ulike typer stunts 
og eksperimenter fulgte den historiske avantgarden 
og alle typer kunstnere involverte seg i den allerede 
etablerte vaudevillescenen. Forfattere, musikere, 
skulptører, malere osv. Med andre ord var det multi- 
mediale og cross-over-feltet allerede en impuls fra 
den historiske avantgarden. Den kabaretaktige  
vaudevillescenen ble de avantgardistiske kunst-
nernes eksperimentelle arena fra begynnelsen av 
1900-tallet. Her hadde man allerede en etablert  
teatersjanger hvor både humor, politisk satire og 
sang/musikk ble presentert, og avantgardekunst-
nerne grep denne scenens struktur og åpenhet 
begjærlig, utvidet repertoaret og gjorde scenen  
til sin. 

Innskrevet som del av det moderne teaterets 
reformatorer og historie er poeten og teatermannen 
Alfred Jarry. Med sin forestilling «Ubu Roy» i 1889 
i Paris var han en av de første avantgardister som 
sprengte grensene på teaterscenen, og han regnes 
som forløperen for det surrealistiske teater. Kledd  

i et eggeformet pappkostyme med en maskeliknende 
 hodeplagg, hvor ingrediensene i stykket var et 
absurd bablespråk og en absurd historie som handlet 
om den selvopptatte og feite figuren Ubu Roi på 
besøk i Norge, skrek han plutselig «Merde!« (Fan!) 
ut mot publikum. Noe som fikk publikum til å koke 
over av raseri, hvorpå tilhengere og motstandere av 
Jarry endte i slagsmål. Jarry fortsatte til tross for 
dette sin fem akters lange forestilling med stadige 
avbrudd, og stykket ble på grunn av tumultene tatt 
av plakaten etter fem dager. Jarry ble en inspirasjon 
for surrealister både blant forfattere og billedkunst-
nere i sin samtid og ettertid.

Antonin Artaud

«I cannot conceive any work of art as having  
a separate existence from life itself»  
– Antonin Artaud, The Theater and Its Double

Stor inspirasjon både for billedkunstnere og teater-
kunstnere fikk den franske dramatikeren, poeten 
og skuespilleren Antonin Artaud (1896-1948), med 
sitt grusomhetens teater, The Theatre of Cruelty/ 
Théâtre de la Cruauté(Fr.). Hans ideal «Grusom- 
hetens teater» var et «total-teater» som skulle være 
poetisk, «besvergende og magisk», hvor gester og 
mimikk var likeverdige med replikkene, og målet var 
å bevege tilskuernes dypeste sinnsliv. Artaud gav ut 
boken The Theatre and Its Double i 1938 og No More 
Masterpieces, hvor han kritiserte det tradisjonelle 
tekstteateret og mente at betrakterens sanselig-
het skulle vekkes gjennom at skuespilleren skulle 
eksponere sitt eget verbale og emosjonelle arsenal 
for å kunne kommunisere direkte med publikum. 
Den ferdigskrevne teksten var uinteressant, det var 
dialogen med publikum på alle plan som var det 
interessante. Inspirert av Alfred Jarry etablerte han 
sammen med to andre Théâtre Alfred Jarry i 1926. 
Impulsen fra Artaud har hatt stort betydning for 
avantgardekunstnere innen teater og billedkunst 
med flere, og inspirerer fortsatt kunstnere til å finne 
sitt genuine uttrykk. Det autentiske, ektefølte og den 
ærlige stemmen pirrer fortsatt kunstnere og deres 
uttrykksbehov til å eksperimentere, hente frem det 
usagte, det bortgjemte og forpinte. 

Dadaismen
Dada var en intellektuell og samfunnskritisk aksjon 
mot det etablerte samfunn som startet i 1915 i Zurich 
i Sveits, og samtidig i New York, i Frankrike, og 
bredte seg til Tyskland som en reaksjon mot første 
verdenskrig og forakten for det småborgerlige 
samfunnet. Dadaistenes var inspirert av flere andre 
kunstretninger som ekspresjonismen, kubismen, 
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futurismen og konstruktivismen og dekket et spek-
ter av uttrykksformer som foto, maleri, skulptur, 
litteratur, teater og grafisk design, og inkluderte 
manifester, offentlige markeringer, demonstra-
sjoner og publikasjoner. Dadabevegelsen var preget 
av anti-hierarki, anti-rasjonell, anti-estetikk, og 
uttrykket “Dada is anti-Dada” komprimerte beve-
gelsens ideologi hvor irrasjonell adferd, anarki og 
en avvisning av alle regler for skjønnhet og sosial 
organisasjon sto i sentrum for virksomheten. Mange 
av dadaistene samarbeidet også med de beslektede 
surrealistene. I USA var fotografen Alfred Stieglitz 
toneangivende for det moderne fotografiet.

Sammen med Marcel Duchamp grunnla Man Ray 
dadaismen i USA, i 1921 reiste Man Ray til Paris og 
slo seg sammen med dadaistene der. Duchamp, en 
av det 20. århundrets viktigste kunstnere, ende-
vendte kunstbegrepet gjennom å stille ut et pissoar, 
«Fontene», på Armory Show i 1917 og hevde at dette 
var kunst. Duchamps skapte konseptkunsten og 
begrepet ready-mades og åpnet for en creative flow, 
for lekens skyld, for konseptets skyld. Og siden den 
gang har kunstbegrepet haltet videre rystet i sine 
grunnvoller, for aldri å kunne hevde igjen å kunne 
stå på stødige ben. Til glede for noen, til forargelse 
for andre. Selve verket «Fontene» kan også sies å 
være performativ av karakter, idet publikums tolk-
ning var med og fullendte verkets betydning.

Noen kjente dadaister var André Breton, Francis 
Picabia, Tristan Tzara, Max Ernst, og Kurt Schwit-
ters bla. kjent for sin Urzonate, en lydkonsert med 
kun en mengde uforståelige ord fremført som en 
enakter. Senere avantgardistiske og samfunns- 
kritiske bevegelser lot seg inspirere av dadaistene, 
som for eksempel situasjonistene på 50–60 tallet 
i Europa, samt fluxus-bevegelsen, konseptkunst, 
amerikansk popkunst hvor kunsten ble mer og 
mer performativ. Alt var i flyt, i flux, hvor objekter, 
ideer, ble likeverdige premissleverandører sammen 
med betrakteren, hvis rolle ble å være delaktig, og 
Kunsten var ikke hel før tilskueren hadde deltatt 
med sitt nærvær og persepsjon. Fluxusbevegelsen 
ble etablert i 1962, og kunstnere som George Maci-
unas, komponisten John Cage, billedkunstneren 
og performancekunstneren Joseph Beuys, George 
Brecht, Nam June Paik, Yoko Ono var kjente fluxus-
kunstnere. Paik var utdannet pianist og er kjent for 
å etablere videokunsten og det han kalte «electronic 
art», hvor han senere jobbet med performance og 
musikk. Yoko Ono, billedkunstner og multimedia-
kunstner, utførte mange performancer, bl.a. en  
hvor publikum kunne klippe av henne klærne uten 
at hun gjorde motstand. 

Futurismen 
Forfatteren Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) 
presenterte futurismens manifest på førsteside-
oppslag i avisen Le Figaro i Paris i 1919. Futuristene 
ønsket å provosere dels med politiske undertoner 
og dels med et ønske om en kunstnerisk revolusjon 
– noe som også skulle innebære en samfunnsrevo-
lusjon. Med tro på fremtiden og ny teknologi skulle 
fremtidsmennesket formes. 

Serata futurista, navnet på futuristens sceniske 
stunts, innebar mange provokasjoner, og det var en 
måte å spre det futuristiske budskap på. Musikeren 
Luigo Russolo komponerte og grunnla begrepet og 
musikken noise-musikk, med et eget notatsjons-
system. Disse stunts og musikalske påfunn var ofte 
fremført i vaudevilleteateret. Et eksempel på en 
futurist-provokasjon var at de plasserte tegnestifter 
på publikums stoler. De ønsket å provosere og vekke 
folks forargelse, og fremføringene endte ofte i slags-
mål med publikum, hvor politiet kom og avbrøt fore-
stillingene. Opptredenene kunne også bestå av lys-
setting og kulisser, eller også lange taler og verbale 
provokasjoner. (Et eksempel kan du se på You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtTsxPiijFo). 
Etterhvert endte deler av den kunstneriske impul-
sen inn under Mussolinis fascisme, hvor Marinetti 
håpet på en reell nyskapende samfunnsendring, 
men innså for sent til dels å ha blitt brukt som poli-
tisk alibi, og den svært så kreative og nyskapende 
kunstretningen forsvant etter 35 års virksomhet.

Bauhaus
Walter Gropius (1883–1969) grunnla Bauhaus, en 
skole for arkitektur og formgiviningsfag, hvor billed-
kunstnere, ingeniører, arkitekter og bildende kunst-
nere skulle utforske og skape en dypere kjennskap 
til de kunstneriske uttrykksmidlene. Både Paul Klee, 
Johannes Itten og Vasilij Kandinskij underviste ved 
skolen. Oscar Schlemmer (1888–1943) var ansatt på 
skolen, og hans mest kjente verk er Der Triadische 
Ballett, hvor skuespillerne opptrådte i geometriske 
drakter og med stilistiske bevegelser representerte 
en eksperimenterende uttrykksform. Dansene og 
bevegelsessystemet samt sceneoppsettet var bl.a. 
inspirert av østlig hinduistisk lære om kroppens 
skjulte energisystem (chakrasystem), og bygde på 
en esoterisk (eg: skjult) kunnskap. Bauhaus’ kunst 
og kunstnere ble av nazistene betegnet som «dege-
nerert», og Bauhausskolen ble stengt hvorpå flere 
kunstnere flyktet til USA, Hvor de etterhvert også 
bidro som lærerkrefter på Black Mountain Collage 
som ble et senter for avantgardekunst. 

Neo-avantgarde 
Under neoavantgarde på 1960–70 tallet blomstret 
det opp igjen nye eksperiment på kunstarenaen og 
en utkrystallisering av performance art som egen 
kunstretning. Kunsten var mannsdominert, og Yves 
Klein laget bl.a. maleriene «Anthtopométries», fra 
1960-tallet, hvor nakne kvinner innhyllet i blå farge 
ble rullet på store papir på gulvet og brukt som trykk 
på lerret. Carolee Schneeman i USA hørte om denne 
kunsthendelsen og laget dermed «Vagina Scroll»  
i protest, hvor hun leste opp et feministisk manifest 
omkring hvordan kvinner blir misbrukt også  
i kunsten. Manifestet var rullet sammen og plassert 
inn i hennes vagina, og performancen bestod av at 
Schneemann dro tekstrullen ut og leste den opp for 
publikum. Dette ble en viktig feministiske perfor-
mance, og enkelte teoretikere har da også fremhevet 
av det var særlig kvinner som videreutviklet perfor-
mancekunsten, særlig i USA. Kjente kunstnere som 
Yoko Ono og hennes performance «Cut Piece» fra 
1964 står frem som et eksempel hvor kropp og klær 
ble vist frem som manipulerende objekter. Publikum 
ble invitert til å klippe biter av Onos klesdrakt, slik 
at mer og mer av hennes kropp kom til syne. Laurie 
Andersson med sine multimediashow ble en kjent 
aktør og representant for et cross-over-uttrykk som 
mange av våre samtidskunstnere, både

billedkunstnere og teaterkunstnere, har tydd 
til. Som eksemplene viser, må performancekunst 
beskrives ut fra et bredt spekter av uttrykksformer 
og tidsepoker, ikke bare ut fra begrepet body-art, 
som Marina Abramovic kanskje er den mest kjente 
representanten for.

Happening
Mange vil kanskje kjenne igjen begrepet happenings, 
som ofte sammenstilles med performancekunst. 
«Happenings» og «Events» er imidlertid et spesifikt 
begrep fra kunstneren Allan Kaprow (1927–2006) 
hvor han arrangerte i alt 200 happenings, hvis  
hensikt var blant annet å integrere livet og kunsten  
i ett. En happening var: «A game, an adventure,  
a number of activities engaged in by participants for 
the sake of playing.» I 1959 presenterte han 18 Hap-
penings in 6 Parts, på Reuben Gallery i New York, 
hvor kunstnerne som var involvert, hadde forberedt 
seg i to uker på å bygge opp seks ulike «avdelinger» 
eller rom, og øvd inn handlinger, tekster og hendelses- 
forløp. Når happenings for ettertiden har blitt 
fremstilt som om at alt er tilfeldig og ikke planlagt, 
er altså dette ikke riktig. Men, og der er et stort men: 
Interaksjonen med publikum var hensikten, så 
publikums reaksjoner og handlinger ble styrende for 
utfallet av hendelsene i rommene, selv om handlin-
gene fra kunstnernes side var innøvd på forhånd.

1960-tallet florerte med eksperimenter, og 
kunsten har aldri blitt den samme. Sammen med 
installasjonskunst, stedsspesifikk kunst (site-spesifik), 
landskapskunst (land-art) og found-object ble 
billedkunstnerens repertoar utvidet, og mange gikk 
bort fra de tradisjonelle kunstarter (maleri, skulptur). 
Og mange kunstnere gjorde performancekunst ved 
siden av, eller innimellom utøvelsen av annen kunst. 
Få kunstnere satset mer eller mindre på performance- 
kunst som hovedarena for kunstutøvelsen sin. Men 
noen utmerket seg, og enkelte holder fortsatt stand. 
To av disse er Joan Jonas, pioner innenfor video-
kunst og kjent for poetiske performative verk og 
installasjons- og konseptkunst, og Marina Abramovic, 
kjent for i sin tidlige karriere for sine mer utagerende 
performancer.

I tillegg utfoldet mange cross-over-prosjekt seg, 
og et typisk samarbeid forekom for eksempel med 
Richard Scehchners The Performancegroup og Joan 
Jonas i en gjensidig utveksling mellom avantgar-
deteateret og avantgarde billedkunst. Målet var et 
felles, nytt uttrykk, ikke bare samspillet mellom 
kunstartene.

Body-art og lidelse
1960- og 70-tallet var preget av politisk opprør, hippie-
tiden, eksperimentering med narkotiske stoffer, og 
mange kunstnerne søkte østover mot Østens mystikk 
og lærte seg yoga og meditasjonsteknikker. Ulay og 
Marina Abramović står som de ikoniske figurene 
innenfor performancekunst fra denne tiden. De 
utviklet flere performancer som direkte utfordret 
kroppens og psykens yttergrenser. En av Abramovićs 
mest kjente performancer er Lips of Thomas (1979), 
hvor hun pisket seg selv til blods, drakk en liter rød-
vin, og spiste et kilo honning, pluss at hun risset inn 
en femkantet stjerne på magen med et barberblad, 
alt i løpet av et par timer. Performancen skapte og 
skaper fortsatt – bare ved å lese beskrivelsen, sterke 
emosjonelle reaksjoner.

Abramovićs oppvekst i tidligere Jugoslavia under 
Titos kommunistiske styre (derav den femkantede 
kommuniststjernen risset inn på magen), og med et 
strengt kristen-ortodoks oppvekstmiljø (derav sym-
bolikken med vin, honning og pisking), samt en mor 
og far med voldsmønstre har vanligvis vært trukket 
frem som forklaringsmodell på en slik performativ 
«protest» i performancene hennes som på den tiden 
hadde flere selvdestruktive element. Noe Abramović 
selv til dels også anerkjenner. Men i tillegg har 
Abramović uttalt at alle hennes performancer er 
hennes spirituelle og åndelige reise. Et slikt utsagn 
vil kanskje for mange synes underlig, og noen 
føler kanskje et behov for å ta en viss avstand fra 
slike kunstuttrykk, med den underliggende tvilen 



26 + 27

Tekst av Sten Nilsen

Det er interessant at du hardnakket fortsatte  
å skape kunstverk til tross for at du ikke stilte 
ut arbeidene i løpet av en ganske lang periode. 
Hva fikk deg tilbake til det å stille ut arbeidene 
dine etter denne perioden med opphold? 
Jeg er arbeidsnarkoman – det er dette jeg bare 
må gjøre. Det hele startet med Mitchell Algus 
i 2008. Algus har påtatt seg oppdraget med å 
gjenoppdage kunstnere som ikke har fått sin 
velfortjente oppmerksomhet. Paul McCarthy 
kom innom galleriet siden han var på biltur 
med Mitchell på vei til Robert Mallary Archives. 
Det var et lykketreff at han så utstillingen min 
og likte den. Han ønsket å kjøpe noen av verkene 
og satte meg i kontakt sin datter, Mara McCarthy, 
som er direktør ved The Box Gallery/LA. Hun 
tilbød meg en utstilling over telefonen. Etter 
dette begynte snøballen å rulle. Jeg hadde 
separatutstillinger ved Alex Zachary, The New 
Museum, Gavin Brown og Mary Boone Gallery 
i New York. Min andre utstilling hos Mary Boone 
Gallery, «Dicks of Death», vises for tiden i bydelen 
Chelsea. Jeg er også involvert i utstillinger av 
arbeidene mine ved europeiske steder som ICA/
London, Studio Voltaire/London, Karma/Zurich, 
Migros Museum/Zurich, og nå altså en større 
mønstring av mine arbeider ved dette fabelaktige 
stedet, Kunsthall Stavanger i Norge. 

Arbeidene dine har fått større oppmerksomhet 
enn noensinne løpet av det siste året. Hva har 
skjedd?
Verden tok ENDELIG poenget! Jeg har brukt 
seksualiserte bilder siden jeg studerte ved Yale  
i 1966, hvor jeg brukte elementer fra toalettgrafitti, 
Fuck-Vietnam-malerier og senere «screw dra-
wings» som tok form som falloser og tematiserer 
sex, makt og feminisme. Jeg fortsatte den banen 
ved å lage malerier som tematiserer Universets 
fødsel, som berører våre dagers mann/kvinne- 
dynamikk. Fødslene er sinte og kvinnelige  
–The Big Bang, en samtidig versjon av Munchs 
Skrik.

Tenkte du noen gang på det å undervise som en 
ulempe?
Til tider elsket jeg det, men det tok meg jo også 
bort fra mine egne arbeider. Jeg hadde en del-
tidsstilling som adjunkt ved ulike universiteter  
i nesten femti år – det var slik jeg overlevde  
økonomisk. Jeg opplever meg selv som en  
performance-artist og jeg ønsker å være foran  
et publikum. Jeg anser også arbeidene mine 
for å være performative. Mange ganger var det 
kjempefint og en introduksjon til fakultets- 
medlemmer som jeg har fått et livslangt venn-
skapsforhold til.

Jeg kan forestille meg at det må ha vært fantastisk 
å ha deg som lærer?
Jeg var FABELAKTIG, spør du meg, og det var 
en glede og et privilegium å ha meg som lærer. 
Jeg var informativ, morsom og konstruktiv til  
å bistå elevene med å finne sin egen stemme.

Hva er det viktigste en må kunne vite som ung 
kunstner eller kunststudent?
Hvis det å være en kunstner er det du bare er 
nødt til å være, må du ha tro på deg selv og tro på 
det du vil si. Skaff deg et nettverk av kolleger som 
støtter deg i tykt og tynt. Ikke forvent deg noe fra 
verden der ute. 

Du tilbringer mye av tiden din på Manhattan 
sammen med kattene dine. Hvordan er arbeids-
rutinene dine nå for tiden, sammenlignet med da 
du drev og underviste en hel del?
I øyeblikket gjør jeg akkurat det jeg selv vil  
gjøre – og jeg sjefer rundt med et par assistenter. 
Det oppleves som ekstraordinært å kunne 
arbeide kontinuerlig og uttrykke det jeg ønsker 
å uttrykke. Det er storartet å kunne vise arbeider 
rett etter at de har blitt laget, i stedet for å ha 
dem stuet bort i 25 år. Jeg får også en hel del nye 
muligheter som utvider mine ideer og arenaer. 

Utstillingen med Judith Bernsteins arbeider vises  
i Kunsthall Stavanger i perioden 04.02.–10.04. 2016
www.kunsthallstavanger.no

Kunstnerportrett:
Judith Bernstein

«er dette kunst»? At vi eventuelt ikke liker enkelte 
kunstuttrykk, må imidlertid ikke sette oss ute  
av stand til å vurdere markørene kunstneren selv  
og historien gir oss som forklaringsmodeller 
og kontekst. 

Det vi også gjerne glemmer, er at vi har flere 
eksempler på hvordan vold har vært ansett som 
«underholdning» eller også religiøs praksis innenfor 
vår egen kulturkrets. Alt fra romernes gladiator- 
kamper til katolisismens flagellanter som i voldelig 
 ekstase pisket seg selv til blods for å komme 
nærmere Gud. Å ta avstand fra og straffe kroppens 
begjær, lyster og underlegge seg de strengeste 
avstraffelsesmetoder – helt til det sadistiske – lå 
altså innbakt i kirkens fromhetspraksis. At Abramović 
derfor betegner sine performancer som åndelige i en 
slik kontekst, blir kanskje mer forståelig. 

Og om teateret og performancekunst i struktur 
og form har ulikheter, kan vi også trekke paralleller 
og indre likhetstrekk i forhold til intensjon fra for 
eksempel Aristoteles beskrivelse av teaterets formål 
hvor begrepene katarsis (renselse) som består av 
lustratio (å lutres og opphøyes), og purgatio, å tøm-
mes for ubehagelige følelser var hovedhensikten. 
Spørsmålet er da igjen: Hvem får forløsning og 
renselse: Performancekunstneren eller publikum? 
Eller begge parter? Abramovićs performancer har 
da også ofte vært gjort til gjenstand for diskusjon 
både i forhold til etikkens og kunstens normer. Skal 
kunsten være etikkløs? Er kunsten fri? Fri fra hva og 
for hvem? Skal kunsten vekke ubehag? Er det kunst-
nerens oppgave å skape uro? Kan kunsten gjennom  
å skape uro, skape bevegelse og forandring? 

Uansett hvilke svar den enkelte kunstner ønsker 
å gi, eller effekten av performancekunsten, ligger 
denne type performancekunsts sprengkraft nettopp 
i å ville provosere frem publikums stillingtaken, 
medlevelse, innlevelse og ønsker om å aksjonere. For 
mange kunstnere har da nettopp dette vært en driv-
kraft: Gjennom å eksponere og utfordre ulike normer 
ønsker de nettopp å sette våre valg, vår moral og vår 
tenkning og handlingsevne på prøve. Kunstneren 
vandrer på en knivsegg av utfordringer og risser 
opp publikums erfaringshud i samme øyeblikk. Vi 
liker det nødvendigvis ikke, men hvis vi overfører 
erfaringene fra en performance: Hvordan handler vi 
i vår hverdag og sosiale liv? Provokasjonen i denne 
type performancekunst gjør at mange publikum-
mere nødvendigvis kan føle seg ekskludert fordi 
metodene er såpass spektakulære, rå og direkte. 
Men poenget er at vi inviteres ikke inn til en estetisk 
nytelse som intellektuelt skal kunne observeres på 
avstand. Vi inviteres inn til å være tilstede.

Performancekunst som estetisk nytelse
Andre performancekunstnere går i en helt annen  
retning og vil forskjønne, skape ro, orden og frem-
kalle et neddempet disiplinert uttrykk. Som eksem-
pel på dette kan nevnes en vakker og interessant 
performance som ble presentert på Kunstnernes 
Hus i 2009, hvor følgende kunne leses under presen-
tasjonen:   

LIVE PERFORMANCE 
Sachiko Abe / Cut Papers 
hver dag kl.12–20. I Abes performance Cut Papers 
skaper hun hvite kokonger ved å dekke stedet og 
seg selv med tynne, små papirstrimler. Klippingen 
viser en prosess hvor kunstneren (re)konstruerer 
sin egen måte å tenke og oppleve stedet i samspill 
med forandringen i omgivelsene. Hennes uttrykks-
form er grunnleggende personlig, samtidig åpner 
saksens kontinuerlige og rytmiske omgang med 
papiret for en sakte utvisking av grensene mellom 
henne selv og omgivelsene.

Performancen kan betegnes som en rituell og visuell 
performance, hvor den samme handlingen og 
skjønnheten av de etterhvert så bugnende hauger og 
papirfjell inviterte publikum inn til en stille betrakt-
ning over den langsomme prosessen. Det eneste som 
faktisk skjedde i performancen var at kunstneren 
klippet og klippet, i time etter time, dag etter dag. 
Noe som medførte at rommet forandret seg i takt 
med at arbeidet vokste frem. Stillheten var beta-
gende, kunstnerens vesen og rolige fremtoning var 
fengslende, og for publikum var det hele en nesten 
transelignende og kontemplativ erfaring. 

Samtidskunstens performance
Performancekunsten har altså utviklet seg fra å være 
mer eller mindre planlagte stunts, inneha politiske 
og sosiale protestaksjoner til å representere en 
global kunstutøvelse kjent og til dels anerkjent på 
alle kontinent, hvor vi også har mange eksempler på 
interessant performancekunst i vårt eget land, noe 
som fortjener egne omtaler og analyser. •



Cockman Always Rises 1&2, Mary Boone Gallery, 2016



DICK IN A HEAD 2, Charcoal on Paper,  
42 x 30 Inches, 2015, courtesy of the artist

DICK IN A HEAD BLUE 1, Charcoal on Paper, 
42 x 30 Inches, 2015, courtesy of the artist



Dicks of Death, 10 x 8 feet, Mixed media,  
acrylic on canvas, Mary Boone Gallery, 2016

Union Jack off Dicks of Death, Mixed media,  
acrylic on canvas, Mary Boone Gallery, 2016



BIRTH OF THE UNIVERSE #4, 2012, Oil on Canvas, 96 x 96 Inches, 2011, 
photo courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen

CUNTFACEs, Oil on Canvas 84 x 84 Inches, 2015, photo 
courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen



Three Cuntfaces, 2015, Oil on Canvas 84 x 84 Inches, photo 
courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen

CUNTFACE, Oil on Canvas, 84 x 84 Inches, 2015, photo 
courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen



The Voyeurs, Oil on Canvas, 84 x 84, Inches, 2015, photo  
courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen

Birth of the Universe, 2015, Oil on Paper 84 x 84 Inches, 2015,  
photo courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen



Dicks of Death, Installation, 2016, photo courtesy  
of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen

Horizontal, 108 x 150 Inches, charcoal on paper, 1973, photo  
courtesy of the artist and The Box LA. Photo: Fredrik Nilsen
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SIGNATURE PIECE, Hillwood Art Museum, 1986, 14 x 45 Inches, 
charcoal in situ, courtesy of the artist.

Kunstlivet i Sogndal, derimot, rykte sam-
tidig heilt ut av divisjonssystemet. Berre 
14 dagar etter opprykket til fotballen 
heldt Sogndal kunstlag nemleg opp-
høyrssal, og stadfesta med det nedleg-
ginga av laget. Nesten alle kunstverka 
vart selde på ein godt besøkt auksjon  
i Sogndal kulturhus; eit hus som aldri 
fann plass til eit kunstgalleri. Eller, 
rettare sagt: plass til eit galleri som var 
godt nok for dei kresne augo og den fine 
smaken i det litt eksklusive kunstlaget. 

Men fotballbygda Sogndal kunne også 
ha vorte kunstbygda Sogndal. I 1976, 
same året som fotballheltane tok seg 
til cupfinalen, organiserte fleire kjende 
biletkunstnarar i Sogn seg i Sognefjord-
gruppa. Denne gruppa var bakgrunnen 
for at biletkunstnarane i fylket skipa sitt 
eige lag i 1981. Same året opna dei også 
kunstnarsenteret sitt i eine halvparten 
av ein eldre, vakker villa rett utanfor 
Sogndal sentrum. Huset, ein gamal sak-
førar- og legebustad, fekk namnet Galleri 
Rones. Den andre halvparten av villaen 
var alt teken i bruk som barnehage. 

Galleriet hyste (større) kunstutstil-
lingar fram til 1986, likevel utan å setje 
sterke kunstnarlege merke etter seg. 
Ganske fort vart det intern krangel om 
kunstnarsenteret i kunstmiljøa i fylket. 
Og alt i 1986 vedtok fylkeskommunen, 
med støtte frå eit kunstnarfleirtal, å flytte 
Sogn og Fjordane Kunstnarsenter til 
Førde. Galleri Rones vart så drive vidare, 
på sparebluss, av Sogndal kunstlag fram 
til 1996/97. Då vedtok kommunestyret 
å ta i bruk også den andre halvparten 
av det vakre huset til barnehage, som ei 
naudløysing for to år. Men dette vart sei-
nare, på uklårt vis, gjort til ei permanent 
løysing. Kommunen tok på seg å skaffe 
kunstlaget nye lokale. 

Det kom både storhall og nytt, svært 
fotballstadion, med store kommunale 
investeringar i botnen. Men det kom 
aldri noko kunstgalleri. Heller ikkje i 2012 
då Sogndal kulturhus fekk utvide arealet 
sitt. Då prioriterte ein endå meir kino og 
meir musikk. Sterke politikarløfte om 
galleriplass for kunstlaget brydde styret 
i det kommunale Sogndal kulturhus AS 
seg ikkje om. Dermed var det slutt. Sogn-
dal kunstlag orka ikkje meir. Frustrerte 
medlemmer la formelt ned kunstlaget 
våren 2013. Men då hadde laget vore ute 
av drift i fleire år. 

Sogndal er ein sterkt veksande tettstad 
i fin utvikling. Det er god tilflytting av 
velutdanna unge vaksne, både kvinner og 
menn. Saman med nabobygda Leikanger 
er vi blant kommunane i landet med 
størst del høgt utdanna innbyggjarar. På 
Fosshaugane Campus er det eit yrande 
liv med høgare utdanning, forsking, 
fotball, media, småentreprenørar, 
innovative miljø, fjellsportsaktivitetar, 
skiproduksjon, reklamebyrå, konsulent-
firma, arkitektar osb. Campus skårar høgt 
på kreativitetsindeksen. Ordføraren og 
fotballpresidenten skryt, med rette, av 
dette så ofte dei kan.

Kulturen, for ikkje å snakke om 
kunsten, er det verre med. Ingen av dei 
unge vaksne, kreative typane i campus-
miljøet har late høyre frå seg om kunst-
lagets og kunstgalleriets vanskjebne. Det 
har truleg å gjere med at ordet «kunstlag» 
formidlar ein eim av godt vaksne bor-
garlege kvinner med «fin» smak og høg 
danningsfaktor. Og Sogndal kunstlag har 
mest vore ein «heim» for slike. 

«Det er fullstendig kulturforakt i denne 
skulebygda», sa leiaren av kunstlaget til 
lokalavisa i 1998. Kommunen legg i grus 
alt dugnadsarbeidet kunstlaget har lagt 

ned i Rones kunstsenter, hevda han. 
Politisk leiing i kommunen «satsar eine 
og aleine på idrett.» Denne argumenta-
sjonen har vore gjennomgåande fram 
til det siste. Kunstlaget har meint at den 
fotballtunge kommunen bar «all skuld» 
for at Sogndal har vore utan kunstgalleri 
i to tiår. 

Dette er litt for enkelt. Forklaringa 
finn vi på den eine sida i eit kunstlag 
utan evne til å arbeide lokalpolitisk og 
strategisk, og utan kontakt med dei nye 
spennande, kreative miljøa i bygda. På 
den andre sida i politikarar utan kunst-
kunnskap og kunstinteresse, men med 
stor sans for fotball og nye fjellsports- 
aktivitetar. Fotballen og politikken har 
alltid gått hand i hand i Sogndal. Ingen, 
med eit lite unntak for lokalavisa, har 
prøvd å byggje alliansar og gjensidig 
forståing mellom kunst og politikk.

Dessutan har Sogndal aldri hatt  
store biletkunstnarar. Eit kunstgalleri  
i Sogndal kan derfor ikkje knytast til ein 
lokal kunstnar av noko format. Det ville 
ha gjort saka mykje enklare. Men hausten 
2015 fekk den 23 år gamle, talentfulle 
sogndalsjenta Eli Mai Huang Nesse plass 
på det femårige programmet i «fri konst» 
ved Kungliga Konsthögskolan i Stock-
holm, som éin av 19 av i alt 650 søkjarar.

I 2020 er Eli Mai ferdig med denne 
eksklusive utdanninga. Då skal eksa-
mensarbeidet hennar stillast ut i eit 
flott og veleigna kunstgalleri i Sogndal 
kulturhus. Noko anna ville vere ei stor 
skam. Om vi startar alt no, får vi det til. 
Vil du ikkje «vere med på laget», som vi 
seier det her i bygda?

Kunstlaget
i fotballbygda

Hausten 2015 vann Sogndal 1. divisjonsserien i fotball,  
og rykte direkte oppatt til eliteserien etter berre éin sesong. 
I 2016 speler vi igjen med dei aller beste. 

Kommentar utenfra Tekst av Georg Arnestad
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Høsten 2015 ble begivenhetsrik for norske kunsthaller 
og større kunstforeninger. I desember offentlig-
gjorde Kulturrådet tildelingene i driftsstøtteord-
ningen for 2016, der det ble kjent at Kunsthall Oslo, 
Kunsthall Trondheim, Kunsthall Stavanger og Kris-
tiansand Kunsthall har kommet inn i Norsk kultur-
råds ordning for årlig driftsstøtte med 1,2 millioner 
kroner hver, mens Kunsthall Grenland får 800.000 
kroner. Oslo Kunstforening og Tromsø Kunstforening 
er allerede inne i driftsstøtteordningen, men får 
begge hevet støtten fra 400.000 kroner til 1,2 milli-
oner. Ordningen innebærer at institusjonene sikres 
langsiktig støtte og forutsigbare økonomiske ram-
mer. For kunsthallene og kunstforeningene som har 
en økonomi som gjør det umulig å legge utstillings-
program for lenger enn den nærmeste, overskuelige 
fremtiden, innebærer dette en stor trygghet.

– De nye tildelingene utgjør et stort løft for det 
visuelle kunstfeltet. Driftsstøtte til kunsthaller og 
andre visningsarenaer styrker feltet i store deler av 
landet, fra Kristiansand til Tromsø. Vi ønsker også  
å gi et klart signal til lokale myndigheter om at dette 
er et satsningsområde for Kulturrådet, uttalte råds- 
og fagutvalgsmedlem Geir Haraldseth da bevilgnin-
gene ble offentliggjort. 

Regjeringen hadde allerede varslet satsingen på 
kunsthaller og større kunstforeninger i kulturbud-

sjettet for 2016, der 5,5 millioner kroner var  
øremerket økt støtte. At bevilgningene kommer 
allerede fra 2016 var en stor og gledelig overraskelse 
for institusjonene, men er fruktene av et langvarig 
arbeid fra kunsthallene og kunsforeningene som  
har talt sin sak til Kulturdepartementet, kultur- 
komitéen på Stortinget og til lokalpolitikere. Forma-
liseringen av denne felles innsatsen kom i juni 2015, 
da organisasjonen Kunsthallene i Norge ble stiftet 
med Marianne Hultman fra Oslo Kunstforening som 
styreleder og Cecilie Nissen fra Kristiansand Kunst-
hall som nestleder. De skriver i en pressemelding at 
«Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske 
kunsthallenes interesser og å fremme interessen for 
å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass  
i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.»

I første omgang består sammenslutningen av 
Oslo Kunstforening, Tromsø Kunstforening, Kunst-
hall Grenland i Porsgrunn, Kristiansand Kunsthall, 
Stavanger Kunsthall og Bomuldsfabrikken Kunsthall 
i Arendal. 

Viktig å tale med én stemme
– Helt siden jeg startet i Oslo Kunstforening i 2007 
har jeg arbeidet for at institusjonene skal få større 
ansvar og bedre mulighet til å ha en fullverdig virk-
somhet. Ikke minst er det avgjørende å ha ressurser 

Norske kunsthaller

Tekst av Simen Joachim Helsvig

i samlet tropp til å støtte kunstnerne på en helt annen måte enn 
tidligere, sier styreleder Marianne Hultman. Hun 
forteller at de friske midlene til kunsthallene er 
resultatet av tre års omfattende arbeid. 

– Vi har vært i dialog med Kulturrådet underveis, 
så de har kjent til hvilke myndigheter vi har hatt 
møter med og hvordan vi har ønsket å gå fram, sier 
hun. Hultman mener at tildelingene fra Kulturrådet 
viser hvor viktig det er å føre en felles sak:

– En ting vi har hørt når vi har vært i møter med 
Kulturdepartementet er at de synes det er veldig 
mye enklere å forholde seg til oss når vi taler med 
én stemme. Det kan jeg godt forstå. Vi har tidligere 
opplevd det som at alle i kunstfeltet sloss for seg 
selv. Det savnes en kollegial tenkning. Kunstner-
organisasjonene har tidligere uttalt at kunstnerne 
og institusjonene konkurrerer mot hverandre, og 
det samme gjelder institusjonene imellom. Men 
Oslo Kunstforening er ikke i noen konkurranse med 
Kunstnernes Hus eller Stavanger Kunsthall. Det er 
behov for oss alle. Derfor er det viktig å fremheve 
at vi ikke bare har jobbet for de seks institusjonene 
som bestemte seg for å inngå et første samarbeid, 
men for hele vårt segment av mellomstore kunst- 
institusjoner 

Norske Kunstforeninger positive til initiativet
Kunsthallene i Norge skal arbeide med saker som 
angår drift og kunstnerisk innhold. For å være  
kvalifisert til medlemskap må man være en ikke- 
kommersiell norsk kunsthall som arbeider profe-
sjonelt med samtidskunst, og er i drift året rundt. 
Den kunstneriske lederen må være kurator eller ha 
tilsvarende profesjonell kompetanse, og skal være 
fulltidsansatt. Ett av målene til organisasjonen er 
å samle alle kunsthaller i Norge under én organi-
sasjon. I løpet av januar har styret invitert en rekke 
kunsthaller til å inngå i sammenslutningen. Så langt 
har Kunsthall Oslo, Stiftelsen 3,14 i Bergen og Trafo 
Kunsthall i Asker takket ja til å bli medlemmer.

Flere av institusjonene som nå tilhører Kunsthal-
lene i Norge er også medlemmer av Norske Kunst-
foreninger. Dette vil ifølge styreleder Hultman ikke 
være noe problem, ettersom de kommer til å arbeide 
med saker som angår kunsthallene spesielt. 

Når Norske Kunstforeninger blir spurt om hva 
de tenker om opprettelsen av den nye organisasjo-
nen, svarer de at de ser på den som et velkomment 
tilskudd: 

– Styret i Norske Kunstforeninger ser svært positivt 
på opprettelsen av Kunsthallene i Norge. Vi skal 
være en god organisasjon og støttespiller for all 
kunstformidling innen våre formål og for våre  
medlemmer. Det er foreningene selv som jobber 
frem hvordan de skal drive, og vi ser på Kunsthallene 

i Norge som en styrke for foreningene som velger en 
slik profil, sier styreleder i Norske kunstforeninger 
Stein C. Midling-Jenssen. Han tilføyer at han synes 
det er et svært godt supplement til Norske Kunst-
foreninger at Kunsthallene har valgt å etablere en 
slik interesseorganisasjon.

 
Dialoger over landegrensene
Hultman sier at årets tildelinger fra Kulturrådet 
innebærer et stort løft, men at arbeidet for Kunst- 
hallene i Norge bare så vidt har begynt:

 – Kunsthallene og kunstforeningene har vært 
ekstremt underfinansiert i mange år. Vi i Kunst- 
hallene har hatt så knappe ressurser at vi nesten 
ikke hatt noe å tilby i produksjonsstøtte til kunst-
nerne. Nå er vi i hvert fall i stand til å puste, og  
det er fantastisk, for det betyr at vi kan sette  
oss nye mål. Det kommer til ha stor betydning  
for de mellomstore institusjonene i landet at vi  
nå kommer over det basale nivået.

– Dere har tidligere uttalt at dere er i kontakt  
med tilsvarende organisasjoner i Danmark og  
Sverige. Hva slags ambisjoner har dere utover  
arbeidet i Norge, og hvorfor er det viktig å drive 
frem saker internasjonalt?

– Ja, det stemmer, vi er i dialog med våre søster-
organisasjoner KLISTER i Sverige, og Foreningen  
af Kunsthaller i Danmark. Vi har også påbegynt 
samtaler med franske D.C.A Association Francaise 
de Development des Centres d’Art. Det er viktig  
å føre dialoger over landegrensene, først og fremst 
fordi kunstverdenen nettopp ikke er avgrenset.  
Vi har våre kolleger over hele verden, med Skandi-
navia og Europa som våre nærmeste naboer, svarer 
Hultman. 

 – Vi har mye å lære av hverandre, samtidig som 
vi deler mange utfordringer. Kontakten bidrar til  
å styrke oss alle gjennom å føre faglige diskusjoner 
om saker som angår innhold, og om samarbeid av 
ulike slag. Samtidig kan vi løfte problemstillinger 
omkring våre respektive organisasjoner. Akkurat  
nå er det mange kunsthaller som arbeider med  
samtidskunst i en utsatt posisjon. Det har vi sett 
mange eksempler på i den senere tid: i Stavanger,  
i Lund, i Gävle og flere andre steder.

Hultman understreker også at kunsthallenes 
betydning strekker seg utover kunstverdenen:

– Kunsthallene utgjør en stadig viktigere rolle  
i samfunnet. De har en røst som tilbyr alternative 
tankeformer, og er med på å utvide og tøye grensene 
for kulturen. Det finnes i dag små, mellomstore og 
store kunsthaller som viser samtidskunst. Vi har 
forskjellige navn og organiserer oss på forskjellig  
vis, men vi deler visjoner, kunnskap og erfaring. •

Oslo Kunstforening. Foto: Sten Nilsen
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Den tysk-jødiske musikketnologen Robert Lachmann var motstander av å 
utsette arabisk musikk for vestlige notesystemer. Han ønsket at den skulle 
forbli «ren» og fri for vestlig innflytelse. Dette er utgangspunktet for Jumana 
Mannas arbeid A magical substance flows into me.

rom

for

empati

Tekst av Erlend Hammer

Den amerikanskfødte kunstneren Jumana Manna 
fullførte sin bachelorutdannelse ved Kunsthøg-
skolen i Oslo i 2009. Mastergraden tok hun så ved 
CalArts i Los Angeles, og i årene siden har hun hatt 
utstillinger ved en rekke større institusjoner både  
i Europa og USA. I Norge har hun blant annet stilt 
ut på Kunsthall Oslo og deltatt på triennalen Bergen 
Assembly. Kunstneren, som delvis vokste opp i 
Jerusalem, har i gjentatte arbeider tatt for seg ulike 
sider ved livet, kulturen og den politiske situasjonen 
i Midtøsten. Dette gjør hun også i filmen A magical 
substance flows into me (2015) som vises under 
Mannas separatutstilling i Sandefjord Kunstfore-
ning denne våren. I filmen benytter kunstneren 
seg av den tysk-jødiske musikketnologen Robert 
Lachmanns forskningsarbeid på musikk i denne 
regionen på 1930-tallet. Filmen presenterer en rekke 
musikere, så vel som Manna og hennes egen familie, 
i ulike hverdagslige situasjoner. Deler av filmen er 
iscenesatt med manus, og andre sekvenser er mer 
tilfeldige og improviserte. Et trekk ved filmen som 
helhet er at den beveger seg i et grenseland mellom 
fiksjonen og det dokumentariske, og at de forskjel-
lige aktørene fremstilles med en møysommelig 
sympati og et blikk for det allmennmenneskelige  
på tvers av kulturelle forskjeller, uten at disse for-
skjellene mister sin betydning og verdi. Utstillingen 
i Sandefjord Kunstforening åpner 19. mars.

Jeg har lyst til å begynne med å spørre deg om hvor-
dan du ble interessert i å bli kunstner.
I det siste året mitt på videregående skole, var jeg 
med på en avsluttende kunstutstilling. Jeg husker 
følelsen av oppstemthet da utstillingen var montert 
og folk kom for å se. Frem til da hadde jeg vært kon-
kurransesvømmer, med trening fra seks til ni ganger 
i uken, morgen og kveld før skolen. Jeg spurte meg 
selv hvorfor jeg skulle fortsette å trene så hardt for å 
bli et millisekunder bedre hver sesong, dessuten ofte 
uten å lykkes, når jeg kunne få så mye glede av dette 
i stedet? Jeg sluttet å svømme noen uker senere og 
begynte på kunstskole.

Filmen A magical substance flows into me begynner 
med et opptak av musikkforskeren Robert Lachmann 
fra 1936. Lachmann arbeidet med etnomusikologi og 
et bredt spekter av musikalske kulturer i Midtøsten. 
Kan du fortelle litt om hvordan du ble interessert i 
Lachmann, og om hvordan filmen kom i stand?
Jeg kom først over historien hans i memoarene til 
den palestinske oud-spilleren Wasif Jawhariyyeh, 
mens jeg satte meg inn i det urbane og sosiale livet 
i Jerusalem før al-Nakba, krigen mellom Israel og 
Palestina i 1948. Jeg planla opprinnelig en helt 
annen film, om Jerusalem og Los Angeles som 

forestillingsbyer og forskjellige typer av forjettede 
land. Jawhariyyehs møte med Robert Lachmann, 
som ønsket å gjøre opptak av og diskutere orientalsk 
musikk, fanget oppmerksomheten min. Jawhariyyeh 
forteller om en krangel de hadde rundt fremtiden for 
arabisk musikk og spørsmålet om notasjon. Lach-
mann var motstander av å utsette arabisk musikk 
for vestlige notesystemer. Han ønsket at den skulle 
forbli «ren» og fri for vestlig innflytelse. Jawhariyyeh 
var for notasjon fordi han mente det kunne være et 
nyttig verktøy. Denne uenigheten illustrerer noen av 
de sentrale dilemmaene som ligger i moderniteten 
i Levanten: en «double-bind»-situasjon med møter 
mellom ulike aktører og deres gjensidige innflytelse 
på hverandre gjennom diskusjoner om tradisjon, arv 
og fremgang.

Jeg begynte å søke gjennom arkivene etter inn-
spillingene Lachmann laget med Jawhariyyeh, men 
de var ingensteds å finne. I stedet fant jeg utskrifter 
og opptak av dette radioprogrammet Lachmann 
produserte for Palestina Broadcasting Service. Da 
skjønte jeg raskt at programmet kunne fungere som 
blåkopi for min egen film. Jeg ble fascinert av ram-
meverket for Lachmanns program, dets blindsoner 
og idealisme, og ikke minst beveget musikken meg.

Jeg ønsket å bringe disse opptakene til de ulike 
sosiale og etniske gruppene i dag, og det ble derfor 
motivasjonen min for å oppsøke dem. Reisene mine 
rundt i landet med Lachmanns innspillinger ble 
dermed den ledende strukturen i filmen. Jeg gjorde 
meg notater fra disse reisene mens jeg fortsatte 
forarbeidet mitt, og da jeg begynte å gjøre casting til 
filmen. Disse notatene ble så omgjort til et manus, 
og noen av møtene ble deretter iscenesatt foran 
kameraet og gjenskapt. Filmen omhandler spørsmål 
rundt tradisjoner, hjemstedsfølelse og forfatterskap, 
kontekstualisert av kolonialisme, og jeg bestemte 
meg derfor også for å inkludere foreldrene mine og 
meg selv, med våre egne anekdoter og rutiner i hver-
dagen. Dette ble en måte for meg å veve sammen 
kapitlene om de ulike musikerne.

Du introduserer på en måte Lachmanns arbeid for et 
nytt publikum, ved å presentere ham som en historisk 
person, men samtidig presenterer du en oppdatert 
versjon av det materialet han forsket på, som vi  
i dag ser med et helt annet blikk. Gitt det faktum at 
Lachmanns arbeid ble utført i 1930, er det et ganske 
svimlende historisk gap mellom hans verden og vår. 
Jeg har lest at du anser deg selv som «allergisk mot 
nostalgi», men jeg vil kanskje si at det finnes en liten 
bit nostalgi i denne filmen; er det noe du kan være 
enig i?
Jeg er ikke enig, men det kan være at jeg fornekter 
slike tendenser. I stedet for nostalgi vil jeg egentlig Jumana and Aziza, production still. Photo courtesy of the artist.
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heller si at filmen utgjør et slags ekko av fortiden, 
samtidig som vi ser denne perioden i lys av nåtiden. 
Filmen skildrer den volden som eksisterte på det 
tidspunktet da Lachmann arbeidet, altså det økende 
skillet mellom arabere og jøder, en rasistisk vold som 
var beslektet med den fascismen som fikk ham til  
å forlate Berlin. De skillene denne volden har skapt 
er muligens enda dypere i dag, og det er vanskeligere 
å bygge bro mellom de skansene som er forårsaket 
av det koloniale prosjektet nybyggerne har gjennom-
ført i Palestina. Med filmen ønsker jeg å tematisere 
umuligheten av å gjeninnføre Palestinamandatet, 
altså Palestina før oppdelingen og uten den segre-
geringen som er tilfelle i dag. Med det mener jeg 
ikke å idealisere eller argumentere for simpelthen å 
gjenetablere mandatet, men snarere å forsøke å tilby 
et rom hvor vi kan forestille oss et annet Palestina 
for fremtiden. 

Filmen mangler en konvensjonell fortellerstemme, 
men du opptrer selv sammen med de ulike mennes-
kene vi møter. Inntrykket dette gir, er at filmen ikke 
handler så mye om hvordan disse ulike musikalske 
tradisjonene eksisterer side om side med hverandre, 
men mer konkret om «performance», og kanskje enda 
viktigere, om musikernes performative agens?
Absolutt! Filmen handler ikke om noen slags 
regnbue av tradisjoner. Jeg er mer interessert i det 
performative, og i lyd som handlende subjekter. 
Disse subjektene bidrar til at kroppsliggjorte minner 
kan forstyrre fastlåste tankemønstre og stokke om 
på historiens skillelinjer. Jeg tenker på den typen 

musikalsk opptreden jeg viser i filmen som øyeblikk 
der utøverne nærmest foretar et slags hamskifte. 
Et eksempel er scenen hvor min far forteller moren 
min om hvordan hans irakisk-jødiske venn Yitzhak 
synger i dusjen ved bassenget. Her handler det om at 
Yitzhak forsøker å gjengripe sin arabiske kultur, ved 
hjelp av sanger fra ungdomstiden. Dette skjer etter 
at han gjennom 60 år i Israel har snakket hebraisk 
og vært tvunget til å glemme sin arabiske identitet. 
Disse performative handlingene, og gjennomføringen 
av dem, kan imidlertid også være forsvarstiltak der 
man fortsetter å skille seg fra «de andre» og opprett-
holder forskjeller.

Mitt inntrykk av disse musikerne er dominert av en 
kombinasjon av romantikk og empati, er dette et mål 
for filmen, hvis du har noe så spesifikt som et «mål»  
i tankene?
Jeg tror dette utviklet seg naturlig ettersom prosjek-
tet handler om musikk. Musikk inneholder en type 
«libidinal» energi og fungerer som bærer av begjær. 
Avslutningen på filmen viser palestinsk bryllups- 
musikk fra landsbygda. En bestefar som er i ferd 
med å miste synet hører musikken fra utsiden, kom-
mer inn og begynner å danse. Denne dansen og  
sangen er til for elskere og for begjærende kropper. 
Jeg var ikke nødvendigvis på jakt etter romantikk, 
selv om jeg aldri ville unngått dette aspektet, men 
jeg ønsket å presentere begjær, skjønnhet og feiring 
som forskjellige former for motstand mot at ting 
viskes ut. Et mål med filmen var derfor å fange tve-
tydigheten i musikken. Musikk kan hjelpe oss  

Jumana Manna, still fra filmen A magical substance flows into me (2015). 
Photo courtesy of the artist 

Jumana Manna, still fra filmen A magical substance flows into me (2015). 
Photo courtesy of the artist 

Jumana Manna, still fra filmen A magical substance flows into me (2015). 
Photo courtesy of the artist 
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å overskride identiteter og følelser av tilhørighet, 
både geografisk og tidsmessig, og dermed bli til et 
rom for empati. På den andre siden kan musikk  
også brukes til å forsterke følelsen av en kollektiv 
identitet som er basert på å ekskludere «den andre». 
Dette finnes det mange historiske eksempler på.  
Jeg ønsket derfor å dvele ved denne dobbeltheten  
i musikkens natur.

I Norge er samtalen om konflikten mellom Israel og 
Palestina ofte ganske betent. Har du opplevd at tiden 
din i Norge har påvirket eller endret din måte å tenke 
på, rundt spørsmål som du selv befinner deg adskillig 
nærmere enn alle som her diskuterer dem med en slik 
glød?
Interessant spørsmål. Det er noen år siden jeg sist 
tenkte på dette, og for å være ærlig er det vanskelig å 
huske helt hvordan jeg var da jeg først kom til Norge. 
Jeg var atten og gikk gjennom mange forskjellige 
endringer i hvordan jeg tenkte på ting. Mens jeg gikk 
på kunstakademiet forsøkte jeg å distansere meg fra 
konflikten, for å finne et nytt selv som var uavhengig 
av oppveksten min i Jerusalem. Dette var jo et litt 
urealistisk prosjekt, og man kan vel aldri virkelig bli 
en annen. Det gjorde likevel at jeg oppsøkte ulike 
typer overskridelse gjennom å utsette meg for en 
rekke nye ting. Når det kommer til å lage kunst, 
ønsket jeg helt klart å trekke meg unna noen som 
helst form for «representasjon av Palestina.» På et 
mer personlig og politisk plan ble jeg lettet over at 
jeg ikke lenger måtte forsvare meg selv som pales-
tiner, noe jeg ofte måtte i møte med det israelske 
samfunnet. Faktisk ble jeg rørt over den solidaritet 

med palestinernes sak som jeg opplevde i det norske 
samfunnet, særlig innenfor kulturfeltet. Jeg følte 
imidlertid også at det av og til tippet over i en slags 
fetisjering preget av medlidenhet, og dette var jeg 
svært kritisk til. Etter hvert forstod jeg kompleksi-
teten i det norske samfunnet bedre, og jeg ble mer 
bevisst på subtile detaljer og spissfindigheter. Da 
innså jeg også at solidaritet heller ikke er helt fritt 
for problemer. På en måte ble jeg mer interessert i å 
finne ut hva det betyr for nordmenn å være følelses-
messig involvert i bistand, og i en konflikt som den 
mellom Palestina og Israel. Dette ble viktigere for 
meg enn hvorvidt Norge bidro til å endre tankene 
mine om min egen hjemby. •

Sandefjord Kunstforening 
19. mars–4. april
Kunstprisvinner Jumana Manna
  
Jumana Manna vant Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 
2015 med installasjonen Walk Like a Vase. I tillegg til 
prispengene får vinneren en separatutstilling i Sandefjord 
Kunstforening året etter. I vårens utstilling er Jumana 
Manna aktuell med en helt ny filminstallasjon hvor 
hovedverket er filmen A magical substance flows into me, 
(70 min HD video, 2015). Filminstallasjonen er nettopp  
vist i Chirsenhale Gallery i London og skal deretter vises  
i Malmø Kunsthall. Hun er også invitert til kunstbiennaler  
i Australia og Marokko dette året. I filmen utforsker 
Jumana Manna de musikalske tradisjonene i ulike 
lokalsamfunn i og rundt Jerusalem. Hun møter musikere 
der de bor og lever, og gjennom møtene undersøker hun 
potensialet til tale og sang som kroppslige minner. Verket 
er basert på research knyttet til etno-musikkviter Robert 
Lachmann (1892–1939) og et radioprogram han gjorde for 
Palestina Broadcasting Service in 1936.

Haugesund Kunstforening, Den norske filmfestiva-
len og Haugesund Billedgalleri har presenterer Kira 
Wager som filmfestivalutstiller 2016. 

Kira Wager er kjent for sitt billedunivers som pre-
ges av en spenning mellom fotografi og maleri. Hun 
arbeider kontinuerlig med å finne måter å male på 
som er relevante i dag, og i sin vedvarende beskjefti-
gelse med forholdet mellom malerisk og fotografisk 
representasjon, blir hun trukket fram med positivt 
fortegn i debatten om maleriets legitimitet.

Den årlige Filmfestivalutstillingen er Kunst- 
foreningens mest profilerte utstilling, og blir  
til gjennom et samarbeid med Den norske film- 
festivalen og Haugesund Billedgalleri. 

Utstillingen åpner lørdag 20. august og varer 
til 18. september 2016. 

Haugesund Kunstforening
Filmfestivalutstiller 2016 – Kira Wager

Nytt om navn

Bodø Kunstforening
Anne Kristin Myrseth er tilsatt som ny daglig leder 
i Bodø Kunstforening. Myrseth har bakgrunn som 
billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og 
innen fag- og yrkesdidaktikk fra NTNU.

Kurator Agalaus
Kjell-Erik Ruud, kurator for fjorårets kunstfestival 
Agalaus, mottok Voss kommunes kulturpris 2015. 
Leder for utvalget for miljø og kultur, Vidar Skeie 
sa under utdelingen at «Kjell-Erik har med Agalaus 
skapt en festival som er modig og har et faglig høyt 
nivå. Ildsjeler som han setter Voss på kartet. Han har 
gjort Voss til en mer tolerant og kulere plass å leve». 

Prisen ble delt ut under Fossegrimen-konserten  
søndag 13. desember. Kjell-Erik Ruud er også styre-
medlem i Norske Kunstforeninger.

Varamedlem Norsk kulturråd
Tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger  
Rami Maktabi ble 18.12. i statsråd, oppnevnt som  
1. varamedlem i Norsk kulturråd fra 2016 til og med 
2019. Maktabi var styremedlem i Norske Kunst-
foreninger fra 2009. Fra 2014 til 2015 var han styre-
leder i Norske Kunstforeninger. I tillegg etablerte 
Maktabi i 2011, No13, et prosjektbasert visningsrom 
for kunst i Fredrikstad.

Kira Wager, Manhatten 3.3, Oil on PVC, 230 x 336 cm. 2007

Kira Wager, Idungatan 1.1, 230 x 156 cm,  
Oil on PVC. 2007

Jumana Manna, still fra filmen A magical substance flows into me (2015). 
Photo courtesy of the artist 
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Kongsvinger Kunstforening er en godt 
bevart hemmelighet for mange. De 
holder til i Aamodt-gården som ligger 
rett nedenfor Kongsvinger festning. 
Bygningen ble forsøkt gitt til kommunen 
på slutten av 1970-tallet, av Rittmester 
Aamodt. Kommunen ønsket ikke å ta 
imot bygningen, som i likhet med de 
andre bygningene i Øvrebyen, fremstod 
mer som en oppussingstrengende byg-
ning på denne tiden. 

Rolf Grude er det nærmeste en  
kommer Kongsvinger Kunstforening  
i én og samme person. At han er over åtti 
år, er det få som tror. Han snakker om å 
trappe ned og la andre ta over vervet som 
styreleder. Han var også en av de første 
som så mulighetene til renovering av den 
eldre bygningsmassen i området som 
kalles Gamle Øvrebyen. Han overtok to 
digre trebygninger som på den tiden gikk 
under navnet Jonas Lie-gården, men 
som senere på folkemunne fikk navnet 
Grude-gården. Forfatteren bodde der i ti 

år, Rolf Grude bodde der adskillig lengre, 
men han har etterhvert latt yngre krefter 
overta både vedlikehold og eierskap av 
gården. Bygningene ligger et lite stykke 
nedenfor Aamodt-gården, sistnevnte er 
en empire-bygning fra 1798. Kunstfore-
ningens flyttet inn her i 1982. Ved hjelp 
av utallige timer med frivillig arbeid ble 
gården ferdig renovert, og i dag er det en 
stiftelse underlagt Kongsvinger Museum/
Anno Museum som har ansvaret for 
gården.

Som ung kunsthåndverker flyttet 
Rolf Grude fra Drøbak til Kongsvinger. 
Med bakgrunn som engasjert medlem 
i Norske Kunsthåndverkere, var noe av 
det første han så da han ankom, at det 
ikke fantes noen kunstforening som 
kunne formidle profesjonell kunst og 
kunsthåndverk. I 1978 ble Kongsvinger 
Kunstforening etablert i den bygningen 
som utgjør den ene delen av Grude-gården. 
De fleste mente at det ville være galskap 
å starte med renoveringen av de gamle 

bygningene som virket så forfalne og 
var uten innlagt vann og avløp. De fem 
styremedlemmene som var med på 
etableringen av kunstforeningen, hadde 
faglig bakgrunn innenfor kunst, kunst-
håndverk og arkitektur. 

Der kommunen så uoverkommelige 
problemer, så Rolf Grude muligheter. 
Han ble Aamodtgårdens redningsmann. 
Han søkte og mottok 100 000 kroner  
i midler fra Kulturrådet rundt 1980, noe 
som gjorde det mulig å renovere byg-
ningen og flytte kunstforeningen inn 
i mer egnete lokaler. Etter hvert kom 
historielaget og Anno Museum til. I dag 
er hele bygningen renovert. I museets 
andreetasje finnes rittmester Aamodts 
leilighet intakt og bl.a. det historiske 
legekontoret i bydelen, hvor folk kan få 
et innblikk i hvordan et legebesøk må ha 
fortonet seg i gamle dager. Den renove-
ringen Rolf Grude startet, var en inspira-
sjon til andre i området. Noen fikk sågar 
tilbud om å overta bygninger gratis mot 

Kongsvinger Kunstforening

at de tok vare på dem. I dag er det meste 
av bygningene i bydelen renovert, også 
de gamle stallene og driftsbygningene. 
Det kom etter hvert på plass en restaure-
ringsplan med en bestemmelse om at de 
toetasjes husene og den gamle bydelen 
skulle tas vare på. I dag har bygningene 
i bydelen blitt en attraksjon for alle som 
besøker Kongsvinger. I tillegg til Fest-
ningsmuseet i Øvrebyen finner vi også 
Kvinnemuseet her. De har lokaler  
i Dagny Juels barndomshjem. Kvinne-
museet ble innviet av H.M. Dronning 
Sonja i 1995 og har hatt nasjonal status 
siden den gang.

– Motivasjonen vår lå i å kunne få 
et sted hvor vi kunne vise kunst. Vi 
arrangerte også kurs i grafikk, tegning og 
maling for å få folk i området interessert. 
Faktisk dukket det opp mange dyktige 
amatører i denne tiden. Vi snakket også 
om å få til et eget grafikkverksted, sier 
Rolf Grude. Det er mye på grunn av 
Grude og billedkunstner og styremedlem 
Marianne Mannsåker at kunstforeningen 
de siste årene har fått et solid renommé 
blant kunstnere og publikum. Mannsåker 
forteller at hun har bodd i inn- og utland, 
reist og flyttet mye, frem til hun i 1980 slo 
seg ned på slektsgården som hun arvet 
etter sine besteforeldre. Gården ligger  
ca. en mil utenfor Kongsvinger. 

Festningen
– Det er mange som ikke er klar over 
festningens betydning, sier Rolf Grude. 
En kan ikke skrive om Kongsvinger 
Kunstforening uten å nevne Kongsvinger 
Festning. En grensefeide mellom Norge 
og Sverige i 1644–45 fikk betegnelsen 
Hannibalfeiden etter Stattholderen 
Hannibal Sehested. Det ble anlagt en 
provisorisk forskansning ved det viktige 
ferjeleie over Glomma, på Tråstad i 
Vinger. Tråstad skanse ble ferdigstilt 
under Krabbes krig i 1657–58. Iver Krabbe 
var kommandant på Båhus og leder av 
den norske hovedhæren i Båhuslen. 
Krigen ble hovedsakelig utkjempet på 
svensk område. Vinger skanse (også kalt 
Gyldenborg) ble anlagt på Tråstadberget 
i 1673–74 og er forløperen for dagens fest-
ning. Navnet «Königs Winger» ble beteg-
nelsen på kongens grunn og festning. 
Høyt hevet over det gamle sundstedet, 

med Glomma som vollgrav, utgjorde fest-
ningen en sperre som aldri ble inntatt. 
Den forhindret effektivt svenske frem-
rykninger mot Christiania fra Värmland. 
Svenske styrker rykket frem mot festnin-
gen seks ganger i perioden 1645–1814. 
To ganger – i 1676 og 1808 – kom de 
helt frem til Glomma og ble beskutt av 
festningens kanoner. Det var fem norske 
angrep inn i Sverige fra Kongsvinger mel-
lom 1644 og 1719. Kongsvinger festning 
hadde rikspolitisk betydning i 1808–09, 
1814 og 1905. Etter hvert ble det bygget 
hus for artilleristene i den solfylte skrå-
ningen nedenfor festningen. I løpet av få 
år vokste det frem et lite samfunn under 
festningens beskyttelse. Kongsvinger 
Leir – eller «Leiret» – ble det nye midt-
punktet i bygda. På 1700-tallet vokste 
Kongsvinger Leir og fikk både landhand-
lere og skjenkesteder. Etter unionen med 
Sverige gikk den gamle garnisonsleiren 
inn i en dramatisk nedgangstid. Men 
gradvis vokste det frem et handelssen-
ter som la grunnlaget for kjøpstaden 
Kongsvinger, som ble opprettet i 1854. 
Av kjente personer som har bakgrunn fra 
stedet, kan nevnes forfatterne Jonas Lie, 
Agot Gjems Selmer, Dagny Juel og Rolf 
Jacobsen, pianistene Erika Nissen og 
Håvard Gimse, maleren Erik Werenskiold 
og forsvarsminister Georg Stang.

Utstillinger
– Det kommer inn tretti-førti søknader 
om utstillingsplass i kunstforeningen 
i året. Siden styret som helhet har en 
kunstfaglig styrke, er det styremedlem-
mene som vurderer søknadene. 

– Ellers så kan jeg jo nevne at vi har 
en sjekkliste som vi går nøye gjennom 
for hver utstilling, sier Mannsåker. De 
ulike oppgavene blir fordelt i styret. Som 
i mindre byer flest, er det en hard kjerne 
som utgjør publikum, men også nye, 
interesserte besøkende kommer til. 

– Journalistene i lokalavisen  
Glåmdalen er veldig flinke til å stille  
opp og skrive om det som skjer i kunst- 
foreningen, sier Mannsåker. 

Kultursenter
– Vi er en fattig kunstforening, 

forteller Grude og Mannsåker. – Vi har 
nylig mottatt midler til visningsutstyr for 

video/dvd og nytt lysanlegg fra Norske 
Kunstforeninger. Ellers prøver vi  
å finansiere driftskostnadene med  
medlemskontingent og provisjon av  
salg, opplyser Mannsåker. Nedenfor fest-
ningen ligger ishallen, som ble opprettet  
i 1992 og utvidet og ferdigstilt i 2013.  
Den krever både oppvarming og ned-
kjøling og tar dermed 90 prosent av de 
kommunale kulturmidlene. 

– Da det lokale ishockeylaget slo 
Vålerenga, ble det bestemt at her skulle 
det satses, ler Grude. – Det er urimelig at 
samme budsjettpost skal dekke så ulike 
formål som sport og kunst, sier Mannså-
ker. Kunstforeningen får ingen kommu-
nal eller annen offentlig støtte.

– Gjennom årene har det vært veks-
lende kvalitet på det som har blitt vist  
i kunstforeningen. I perioder har nivået 
på utstillingene vært ganske middelmå-
dig, og i andre perioder har nivået vært 
høyt, sier Mannsåker. I dag vektlegger vi 
profesjonalitet, ikke minst når det gjelder 
å møte og ivareta de ulike utstillerne. 
Oppgraderingen av hjemmesiden f.o.m. 
2013 har også vært en prioritert satsning, 
og er viktig for synligheten og tilgjenge-
ligheten (kongsvinger.kunstforening.net). 
Blant de 150 medlemmene i kunstfore-
ningen er det en lett oppgave å rekruttere 
til vakthold i forbindelse med utstillin-
gene. Men kunstforeningen kunne vært 
så mye mer enn kun et helgetilbud for 
publikum. Alt ligger til rette for mer 
tilgjengelighet til utstillingene og utvidet 
åpningstider, sier Mannsåker. Kunstfore-
ningen har et stort kontor, og her kunne 
en muligens se for seg en ansatt. 

– Stedet har også et potensial til  
å kunne ha en trivelig kafé. Det burde 
kunne bli et kulturelt treffsted. Vi håper 
selvsagt på fortsatt rekruttering til 
foreningen, og vi ønsker medlemmer som 
er villige til å påta seg styreansvar, sier 
Mannsåker. Det er viktig å opprettholde 
profesjonaliteten. Grude sier seg enig. 

– Marianne har hevet nivået på kunst-
foreningen de fire årene hun har vært  
i styret. 

– Jeg har på en måte gjort min verne-
plikt, nå får andre ta kunstforeningen 
videre, sier hun. 

– Vi håper at næringslivet og andre 
organisasjoner vil få øynene opp for det 

Aamodt-gården/Kongsvinger Kunstforening. Foto: Sten Nilsen 
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kunstforeningen driver med og muligens 
bidra med støtte, sier Grude. Tidligere 
hadde bl.a. sykehuset en egen kunst-
gruppe som brukte kunstforeningen 
aktivt. Vi synes det er viktig at utstillings-
programmet skal ha en bredde, samtidig 
som vi vil gi publikum noe å strekke seg 
etter. 

Direktør Ingrid Blekastad i Kunstban-
ken forteller at Kunstbanken Hedmark 
Kunstsenter gjennom mange år har hatt 
et godt samarbeid med Kongsvinger 
Kunstforening. En av Kunstbankens 
mange oppgaver er å produsere vandre-
utstillinger av samtidskunst som turne-
res i Hedmark. Kongsvinger Kunstfore-
ning har vært en svært viktig mottaker av 
utstillinger i Sør-fylket. Det er alltid en 
glede å komme til kunstforeningen med 
de fine lokalene og en stødig drift med 
Rolf Grude i spissen. De siste årene har 
Marianne Mannsåker hatt en heldig hånd 
med det kunstneriske innholdet  
i kunstforeningens program.

Formidlingsleder Inger Lise Libakken 
i Kunstbanken følger opp.

 – Vi ser at denne profesjonaliseringen 
byr på gode opplevelser for publikum,  
og dessuten økt mulighet for samarbeid 

om utstillinger og andre prosjekter for 
Kunstbanken. Vi ser den store verdien 
kunstforeningens virksomhet har for 
publikum i regionen, både med dagens 
virksomhet og med sitt store potensi-
ale som et «kultursenter» med utvidet 
aktivitet og tilgjengelighet. Kunstbanken 
ønsker å beholde Kongsvinger Kunst-
forening som en god og meget viktig 
samarbeidspartner i Glåmdalsregionen, 
og håper friske krefter trår til i den  
videre styringen og utviklingen av kunst-
foreningen.

Distriktsleder for Bildende Kunstnere 
Hedmark, Anne Kristin Øierud, frem- 
hever Kongsvinger Kunstforenings 
betydning for de profesjonelle kunst-
nerne i fylket. 

– Kunstnere har et sterkt behov for 
visningssteder, spesielt i Glåmdalsdis-
triktet, der det er få visningssteder med 
en profesjonell profil. Nettopp derfor er 
kunstforeningen en aktuell samarbeids-
partner for våre medlemmer. Kunst- 
foreningen framstår som en aktiv og vital 
forening, en slags kunstnerisk oase, med 
profesjonelle ambisjoner. 

Øierud sier at Kongsvinger Kunst- 
forening har også stor betydning for sine 

medlemmer og et kunstinteressert publi-
kum i distriktet. Jeg er sterk tilhenger 
av at folk, ikke bare i urbane, men også 
rurale strøk, skal få mulighet til å oppleve 
profesjonell samtidskunst i all sin varia-
sjon og bredde. 

Kunstnere opplever et stadig større 
kommersialiseringspress hvor kunstens 
verdi måles i penger. De kommersielle, 
store galleriene jakter på kunstnere som 
antas å få publikumssuksess og som gir 
best inntjening. Dette er et trekk ved vårt 
samfunn som i det lange løp kan skade 
kunsten, da markedet på denne måten 
blir kunstens premissleverandør, sier 
hun.

– Kunstforeningene rundt i hele 
vårt land har representert et motsvar 
til dette. Her presenteres i stor grad 
breddekunsten, hverdagskunstneren og 
det store og rike mangfoldet som norske 
profesjonelle kunstnere representerer. 
Kongsvinger Kunstforening er intet unn-
tak. Kongsvinger Kunstforening har vært 
drevet fram av ildsjeler og engasjerte 
medlemmer helt siden oppstarten i 1978, 
avslutter Anne Kristin Øierud.

Sten Nilsen

Vadsø kunstforening fyller femti år og 
jubileet skal markeres med en utstilling, 
DKS-opplegg med Vadsøkunstnere og 
festmiddag. Samtidig samlokaliseres 
kunstforeningen med Varanger museum 
avd. Ruija museum i Vadsø fra og med  
1. februar. Ruija museum har akkurat 
flyttet inn i NRKs tidligere lokaler i 
Vadsø. Arkitekten bak bygget er Hendrik 
L. Kjær, og det sto ferdig i 1949. Styreleder 
i Vadsø kunstforening, Monica Milch 
Gebhardt, er fornøyd med flyttingen og 
sier foreningen får både større utstillings-
lokaler og utviklingsmuligheter. Hun 
sier at Vadsø hadde et lite, men aktivt og 
markant kunstnermiljø på 1980-90 tallet. 

– Kunstforeningen har derfor beslut-
tet å invitere to av frontfigurene i dette 
miljøet til å markere jubileet med en 
utstilling med de to kunstnerne Arvid 
Sveen og Sissel Sofie Zahl. Vi skal vise 
Arvid Sveens plakatkunst og Sissel Sofe 
Zahls malerier.

Arvid Sveen, er billedkunstner,  
fotograf, grafisk formgiver og forfatter.  
I årene fra 1971 til 2002 bodde han i Vadsø 
og bidro til å sette sitt preg på et lite, men 
aktivt kunstnermiljø i byen. Som grafisk 
formgiver har Sveen tegnet mer enn 50 
norske kommunevåpen. Sissel Sofie Zahl 
er født i Vadsø og har vært aktiv kunstner 
siden 1970 tallet. Hun var også engasjert 
i kunstmiljøet i Vadsø og i Finnmark på 
1980 og 90 tallet.

Gebhardt forteller at aktiviteten  
i kunstforeningen har gått i bølgedaler, 
avhengig om det har vært nok mange 
engasjerte frivillige, men det har  vært 
relativ kontinuerlig aktivitet. I dag har 
kunstforeningen ca. 50 medlemmer.

– Det virker som om det er en ny giv 
med mange unge, engasjerte folk i styret, 
hvordan har dere klart å få til denne 
rekrutteringen?

– Takk! Jo, vi får til bra ting sammen, 
det er fine mennesker, alle med unike 

ressurser. Vi har jobbet mer med egen- 
initierte prosjekter, med tematisk 
utgangspunkt i regionen, som har  
direkte betydning for lokalmiljøet.  
Det startet med utstillingsserien  
ARCTIC BEING 2012-2015 med fotografi 
fra Arktis på byens husvegger, workshop 
og kunstnerbesøk, et samarbeid med 
Varangerfestivalen. Vi satte fokus på livet 
i nordområdene, traff folk i gata med 
bildene og er blitt mer synlig i lokal- 
samfunnet. Senere har vi samarbeidet 
med Arctic Art Institute og kuratorer 
fra Murmansk om et tekstilprosjekt. 
Vi har også et prosjekt på gang nå som 
heter Kven Connection. Dette er et tema-
tisk gjestekunstprosjekt mellom Norge 
og Finland. Samarbeidspartnere i dette 
prosjektet er Varanger museum, Art 
Promotion Centre, Lapland i Rovaniemi, 
og Vadsø kunstforening.

Sten Nilsen

Vadsø Kunstforening

Fra Kongsvinger Festning. Foto: Sten Nilsen Vadsø Kunstforening. Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt
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Outsideren Herleik  
Kristiansens kunst

Gunnar Danbolt
Outsideren Herleik Kristiansens kunst
Sør-Troms Museum, 2015

Om en er over middels interessert i høy-
trykksgrafikk, er sjansene til stede for 
at en før eller siden vil treffe på arbeidene 
til Herleik Kristiansen (f. 1947). Et møte 
det er vanskelig å forbli uberørt av. Nå 
foreligger en grundig og interessant  
bok om aktiviteten ved Trastad Gård  
og Trastadsenteret hvor arbeidene til 
Kristiansens blir satt inn i et kunst- 
historisk og poetisk kontekst. Gunnar 
Danbolt er forfatter av boken som gis  
ut av Sør-Troms Museum. 

Intensjonen har vært å få frem bredden 
i Kristiansens kunstneriske virke både 
når det gjelder medier (tegninger, 
keramikk og grafikk) og motiver. Herleik 
Kristiansen hadde sin oppvekst på øya 
Tomma på Helgelandskysten, men ble 
som 14-åring sendt til Trastad Gård  

i Kvæfjord, et behandlingshjem som ble 
opprettet av Nord-Norges Diakoni- 
stiftelse i 1954. Trastad Gård er også 
bakteppe for Kristiansens karriere. Stedet 
ble nedlagt i 1991, men allerede fra 1986 
hadde Kristiansen sitt bosted i Harstad.

Danbolt presenterer en kortfattet bio-
grafi som prøver å gi svar på det gåtefulle 
i Herleik Kristiansens kunstnerskap. Fra 
å ha et fritt liv med nærhet til naturen på 
øya Tomma, til å befinne seg langt unna 
hjemstedet i en fengselslignende tilstand 
i et sterilt rom ved en institusjon som til 
tider praktiserte avstraffelse og tvang.

Til tross for at initiativtakerne hadde 
tanker om at de åndssvake barna ikke 
lenger skulle være en byrde for familien, 
men kunne samles på et pleiehjem som 
Margrethe Wiig, en av initiativtakerne, 
betegner som «et paradis på jord», ble 
institusjonen en oppbevaringsanstalt. 
Stedets bestyrer Johannes Gilleberg fant 
imidlertid ut at flere av barna som etter 
skoleloven var erklært som opplærings- 
udyktige, ikke egentlig var det. Han fant 
nemlig ut at flere av dem faktisk hadde 
utviklingsmuligheter både rent skole-

faglig og når det gjaldt å lære seg et yrke. 
Dette gjorde at skolen og arbeidsstuene 
ble viktige i de daglige aktivitetene på 
Trastad Gård. I 1958 ble Sigvor Riksheim 
ansatt som formingslærer på Trastad. 
Hun var inspirert av Montessori- 
pedagogikken. Mottoet hennes var:  
«Gi oss lov og vi kan». Hun brydde seg lite  
om diagnosen «ikke-opplæringsdyktig», 
og startet med undervisning i en rekke 
kunst- og formingsteknikker, først og 
fremst keramikk og senere trykk og 
maling. Kristiansen ble hurtig flink til  
å forme keramiske vaser, kopper og kar, 
og hadde også et blikk for hvordan de 
kunne dekoreres. Men det var innen 
linosnittet at hans usedvanlige talent  
ble oppdaget. Sigvor Riksheim og hennes 
stab fikk opprettet et eget verksted for 
Herleik Kristiansen og de andre beboerne.

Danbolt beskriver at det er selve  
skapelsesprosessen som interesserer 
Herleik Kristiansen, ikke resultatet.  
Sigvor Riksheim har også spilt en viktig 
rolle ved at hun i 1963–64 begynte å 
samle på tegningene hans. Fra denne 
tiden finnes det bunker på bunker. 
Kristiansen tegnet på alt han kom over 
av papp og papir. Han lager også opp-
siktsvekkende keramiske skulpturer med 
utgangspunkt i sin visuelle hukommelse.

I 1973 ble Trastadsenteret i Harstad 
opprettet (senere Trastad Design). Dette 
var et verksted som flere av beboerne på 
Trastad Gård ved hjelp av busstransport, 
kunne reise til. På den måten kom de inn 
i arbeidslivet under vern. Dette medførte 
også etterhvert at flere av Sigvor Riksheims 
elever ble flyttet fra Trastad Gård og fikk 
vernede boliger i Harstad i 1986. 

Trastadsenteret ble etterhvert skilt ut 
som en avdeling under en nyoppstartet 
bedrift ved navnet Trastad Produkter. 
Mens Trastad Produkter hadde en leder, 
fikk Trastadsenteret en avdelingsleder. 
Denne avdelingen skiftet navn til Trastad 
Design. Disse endringene forsterket 
naturlig nok den kommersielle logikken, 
noe Sigvor Riksheim også hadde antydet.

Etterhvert ble Herleik Kristiansens 
keramiske arbeider så populære at ledel-
sen ved Trastad Gård ønsket å selge store 
deler av det han laget, noe Sigvor Riksheim 
motsatte seg etter råd fra Asbjørn Strømnes 
ved Tromsø Universitet. Han mente at 

Herleik Kristiansens gjenstander var 
verdifullt forskningsmateriale som burde 
holdes samlet. 

Til tross for Herleiks Kristiansens 
omfattende produksjon innen keramikk, 
er det allikevel linosnittene Gunnar 
Danbolt trekker frem og hvor han mener 
Kristiansen har sin styrke. 30 reproduk-
sjoner er gjengitt i boka, og Danbolt gir 
en grundig gjennomgang av hvert enkelt 
av disse verkene. Danbolt trekker frem 
linosnittenes poetiske kvaliteter, i trykket 
«Reinsdyr», påpeker Danbolt at sentral-
perspektivet er snudd på hodet , det kan 
virke som om størrelsene på reinsdyrene 
øker jo lengre bak og opp en kommer i 
bildet. Det Herleik Kristiansen oppnår på 
denne måten, er en effekt som modernis-
tene, særlig Paul Cézanne, ofte benyttet, 
nemlig å fremheve den todimensjonale 
flaten ved å bryte sentralperspektivet. 
Det at han kan begynne hvor som helst 
på platen – midt på den eller i et av hjør-
nene eller litt til side for midten – kan 
tyde på at han vet nøyaktig hva han vil 
i det øyeblikket han setter seg ned med 
linosnittet. Danbolt trekker sammenlig-
ninger med Wolfgang Amadeus Mozart 
som også kunne sette noter ned på 
papiret uten overstrykninger, han pleide 
å peke på hjernen sin og si at alt ligger 
ferdig her. Dette eksemplet er det som 
Friedrich Von Shiller i boken Über naive 
und sentimentalische Dichtung karak-
teriserte som den naive kunstner som 
skaper spontant og ureflektert, mens den 
sentimentale derimot arbeider langsomt, 
bevisst og reflektert. I flere av arbeidene 
bruker Kristiansen ornamenter, noe som 
gjør at Danbolt trekker inn referanser til 
Matisse og Cézanne. 

Omverdenens syn på det som har  
blitt kalt Outsider kunst, har endret seg 
gjennom tidene. I bokas siste kapittel  
gir Danbolt en beskrivelse av dette.  
I siste halvdel av 1800-tallet var det flere 
rettsmedisinere og psykiatere, både  
i Frankrike og England, som var opptatt 
av de sinnslidendes kunst og studerte 
den ivrig. Den ble ikke lenger avfeiet 
som «syk kunst», men ble betraktet som 
kunst med et særegent formspråk som 
kunne representere en annen form for 
virkelighet eller et kunstnerisk uttrykk 
for opplevelsen av egen sykdom. Danbolt 

nevner kritikeren Paul-Gaston Meunier, 
som under pseudonymet Marcel Réja 
virket som kunstkritiker i Paris. Han 
var venn av Edvard Munch og August 
Strindberg og var særlig opptatt av 
forholdet mellom drømmepsykologi og 
kunst. Kunstnere som Matisse, Picasso, 
Derain, Braque i Paris og Kandinskij, 
Marc og Klee i München, var alle opptatt 
av den primitive, afroasiatiske kunsten. 
Den samme interessen finner vi hos 
de tyske ekspresjonistene i Dresden og 
Berlin. Den sveitsiske psykiateren Walter 
Morgenthaler publiserte et verk om en  
av pasientene ved Waldau-klinikken  
i Bern, Adolf Wölfli. Wölfli startet i 1907 
på sitt livsprosjekt, en art selvbiografi 
som bestod av fortellinger, dikt, tegnin-
ger og komposisjoner, inspirert av Den 
hellige ånd. Biografien vokste og vokste 
og ble til sist på 25 000 sider med 1600 
illustrasjoner. I dag kan en se deler av 
dette verket utstilt på Kunstmuseet  
i Bern i Sveits. Til tross for at Morgenthaler 
ikke mente at arbeidet med publise-
ringen av Adolf Wölflis arbeider hadde 
fremmet hans egen (Morgenthalers) 
karriere, mente han at Wölflis engasje-
ment med tekster, malerier og komposi-
sjoner hadde en god effekt på ham selv. 
Slik sett mener Danbolt at Morgenthaler 
er et tidlig eksempel på en psykoterapeut. 
Et annet eksempel er kunsthistoriker 
Hans Prinzhorn som ga ut boken Bild-
nerei der Geisteskranken: ein Beitrag zur 
Psychologie und Psychopathologie der 
Gestaltung i 1922. Prinzhorn presenterer 
bl.a. en hovedtese om at alle mennesker 
i mindre eller større grad har visuelle og 
kreative evner. Han mente at mennesker 
er utstyrt med impulser eller drifter som 
han deler opp i seks kategorier. Det nye 
var at Prinzhorn knyttet den psykotiske 
kunsten primært til disse driftene snarere 
enn til diagnostiske karakteristika.  
Den tyske surrealisten Max Ernst tok 
Prinzhorns bok med til Paris hvor den 
nærmest fikk status som kunstbibel.  
Surrealistene, inspirert av Sigmund 
Freud, hadde allerede begynt å studere 
det ubevisste sjelelivet slik det kom til 
uttrykk i drømmer og automatskrift. 
Også den sveitsiske kunstneren Paul Klee 
var opptatt Prinzhorns bok. Et annet 
navn som dukker opp, er den franske 

kunstneren Jean Dubuffet og betegnelsen 
som har blitt kalt Art Brut (oversatt: rå 
kunst). Dubuffet var igjen inspirert av 
Art-Informel-bevegelsen i Paris, en beve-
gelse som var kjent for å vektlegge spon-
tanitet, automatisme, ekspressiv bruk av 
materialer og ikke minst selve malepro-
sessen, siden de var overbevist om at 
det var i og ved de konkrete maleriske 
handlingene at kunstverket ble til. Det 
var først med Art Brut at veien begynte å 
åpne seg, i løpet av 1970- og 80-årene fikk 
outsiderkunsten også et visst innpass og 
aksept i Norge. Dubuffet var svært opp-
tatt av arbeidene i Prinzhorn-samlingen 
i Bern og mente art arbeidene her var et 
bevis på at disse kunstnerne ga uttrykk 
for en radikal individualisme, fri for alle 
sosiale og kulturelle bånd og rammer. 
Han begynte også å samle både på verk 
fra psykiatriske pasienter men også fra 
andre outsidere. Han kjøpte også kunst 
fra såkalt primitive folkeslag. Gjennom 
utstillinger og en pamflett ga han uttrykk 
for at han var blitt overbevist om at den 
«rå kunsten» hadde en subversiv funk-
sjon – den satte spørsmålstegn ved og 
undergravet det borgerlige samfunnets 
normer og verdier, de som hadde ført til 
den moralske og kulturelle katastrofen 
som den andre verdenskrig utgjorde. 
I 1972 ga Dubuffet samlingen til byen 
Lausanne, som opprettet et museum for 
hans Collection de l`Art Brut. Danbolt 
stiller til slutt spørsmål om arbeidene  
i f.eks. Dubuffet og Prinzhorns samling 
egentlig hører til innenfor Art Brut eller 
Raw Art. Han stiller spørsmål hvorvidt 
Dubuffets teori om den skapende prosess 
som et slags vulkanutbrudd har noe for 
seg. Han mener snarere det er en tvilsom 
påstand, en etterlevning av den roman-
tiske uttrykksteorien, opprustet med en 
surrealistisk profil. Går en tilbake til Her-
leik Kristiansens tegninger, keramiske 
skulpturer, bruksgjenstander og linosnitt 
– er det lite som tyder på at de er frem-
kommet som følge av intense følelses- 
utbrudd. Derfor er begrepet som de siste 
årene har blitt brukt, nemlig Outsider 
Art, som ikke sier noe om selve kunsten, 
men om kunstneren og hans situasjon, 
mere dekkende.

Sten Nilsen
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Den evige outsider

Arnhild Skre
Th. Kittelsen. Askeladd og troll
Aschehoug. 2015

Theodor Kittelsen er den mest omtalte, omskrevne 
og folkekjære av de såkalte gullaldermalerne i norsk 
kunst. Det er derfor litt av et paradoks at han egent-
lig aldri ble noen maler.

Odd Hølaas’ biografi Th. Kittelsen. Den norske 
faun fra 1957 og Holger Koefoed og Einar Øklands 
Th. Kittelsen. Kjente og ukjente sider ved kunstneren, 
utgitt 1999, er begge utfyllende verk om kunstneren, 
og man skulle tro at det ikke var mye å legge til.  
Arnhild Skre viser imidlertid med sin nye biografi 

Th. Kittelsen. Askeladd og troll at det fortsatt har 
vært en god del vi ikke har visst om kunstneren. 
Og i hennes biografi kommer vi ham tett inn på 
livet. Det er relativt uvanlig i Norge at biografier 
over kunstnere ikke skrives av kunsthistorikere 
eller kunstnere. Skre vegret seg da også for å gå 
løs på oppgaven, men lot seg til slutt overtale. Det 
skal vi være glad for. Hun er en dreven biograf med 
levnetsbeskrivelser over Ragnhild Jølsen og Hulda 
Garborg på samvittigheten. Skre skriver godt og er 
svært grundig i sin omgang med kilder og fakta. Det 
svikter imidlertid litt i omtalen av Kittelsens inspira-
sjonskilder og når hun skal benytte kunstretninger 
som impresjonisme og art nouveau i beskrivelsen 
av kunstverk. Dette er henne imidlertid tilgitt, den 
gjennomgående kvaliteten i biografien gjør egentlig 
slike innvendinger mindre viktige.

En serie lykketreff
Th. Kittelsen. Askeladd og troll kan leses like mye 
som en kulturhistorie som en biografi om en kunst-
ner. Skre avslører seg som historiker i det at hun 
i større grad setter kunstneren inn i tiden enn en 
kunsthistoriker normalt ville gjøre. Dette kommer 
blant annet tydelig frem allerede i hennes ganske 
detaljerte bekrivelse av Kittelsens oppvekstmiljø  
i handels- og skipsfartsbyen Kragerø, noe som bidrar 
til økt forståelse av den lange veien han hadde å gå 
før han kunne starte på sin kunstnerkarriere. Kittelsen 
gjorde et mislykket forsøk på å gå i urmakerlære i 
Arendal, men lykken ville at urmakermesteren opp-
daget den unge mannens tegnetalent og viste hans 
tegninger til noen av byens ledende menn. Blant 
disse var også lederen for Arendals Kunstforening, 
Diderik Maria Aall. Han skulle komme til å besørge, 
sammen med flere av Arendals formuende menn, 
nærmest hele Kittelsens kunstutdannelse. Dette var 
Kittelsens første lykketreff i et liv som skulle by på 
en både torne- og rosefylt vei.

Andre lykketreff i Kittelsens liv skulle bli oppdra-
get med eventyrtegningene for Asbjørnsen og Moes 
eventyr, oppholdet i Lofoten 1887–1889 der han 
for alvor finner seg selv som kunstner, ekteskapet 
med Inga Kristine Dahl i 1889 og en rekke større og 
mindre illustrasjonsoppdrag som har gitt oss ikoner 
i norsk kunst som Vasstrollet, Nøkken, Pesta, Stor-
trollet på Karl Johan, Soria Moria Slott og Kvitebjørn 
Kong Valemon. Men det er helst de mørkere sidene 
av kunstneren Skre har vært opptatt av å få frem. 
Hun kommer stadig tilbake til hans outsiderposisjon 
med en hang til å isolere seg fra kolleger og det norske 
kunstmiljøet, hans raseri og voldsomme humør-
svingninger og de evige pengesorgene som fører til 
frustrasjon og desperate henvendelser til hans gode 
hjelpere. For det var også noe som kjennetegnet 
Kittelsen, at han hadde en egen evne til å skaffe seg 
gode og innflytelsesrike støttespillere. Ved siden av 
Aall var det særlig kunsthistorikeren og kritikeren 
Andreas Aubert, forleggeren Ernst Bojesen i Køben-
havn og forfatteren og advokaten Vilhelm Dybwad.

En lat kunstner?
Kittelsen møtte motstand gjennom hele livet både 
fra kolleger og kritikere. Selv Aubert anklaget ham 
i 1884 for “Slaphed” og misbruk av stipendmidler 
fordi han ikke hadde klart å komme frem med nye 
arbeider. Men Kittelsen ble også utsatt for kunstne-
riske ran, og det fra ganske uventet hold. Bojesen 
hadde henvendt seg til Jonas Lie for å få ham til  
å skrive tekster til Kittelsens Troldskab-tegninger. 
Lie fikk tegningene og satt på dem i flere år før 
han plutselig i 1891 kom med sin egen samling av 
fortellinger, Trold – En tylft Eventyr. Henrik Ibsen 

var tydeligvis heller ikke begeistret for Kittelsens 
tegninger og nektet ham å illustrere Peer Gynt.

Men Kittelsen opplevde også oppturer som da 
Hydro-grunnleggeren Sam Eyde, etter forslag fra 
Vilhelm Dybwad, bestilte en serie store akvareller 
med utgangspunkt i Eydes industrieventyr i 1907. 
Slik kunne en stadig mer gjeldstynget familien  
Kittelsen beholde hjemmet i Lauvlia i Sigdal enda  
en stund. Men i 1909 flyttet de til Huseby utenfor 
Kristiania og senere til Jeløya utenfor Moss. Det har 
vært hevdet at familien var nødt til å flytte fra Lauvlia, 
og at huset ble solgt på tvangsauksjon på grunn av 
uoppgjort gjeld. Det er Skres fortjeneste at vi nå kan 
fastslå at det etter all sannsynlighet var Kittelsens 
sykdom som var årsak til flyttingen. Kunstneren 
var blitt sterkt svekket de senere årene av sitt liv av 
en nervelidelse som ført til gradvis lammelse. Med 
hjelp av en nevrolog som har tolket Kittelsens symp-
tomer kan Skre konkludere med ganske stor grad av 
sikkerhet at kunstneren led av multippel sklerose. 
Sykdommen førte igjen til Kittelsens tidlige død, 
bare 56 år gammel, i 1914.

Skre har i sin bok vært opptatt av å forsøke å  
finne svar på hvorfor Theodor Kittelsen har fått  
den sterke posisjonen han har både i kunsthistorien 
og blant det allmenne publikum. Kittelsens tegninger 
reproduseres fortsatt i stort antall som postkort  
og plakater og som motiv på souvenirer, og hans 
kunst inspirerer både samtidskunstnere, filmska-
pere, fantasy-tegnere og black metal-band over hele 
verden. Skre antyder at det er det store følelsesspek-
teret i Kittelsens kunst som gjør at vi fortsatt kjenner 
ham. Han var selv både troll og askeladd, ond og 
snill. Samtidig skapte han verk som alle nordmenn 
kjenner og kan identifisere seg med.

Jan Kokkin
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Hva skjer i kunstforeningene?

Vår 2016

Synneva Heradstveit i Aalesunds Kunstforening, 27.02–27.03 2016

Grafikkens tiår
Grethe Lunde Øvrebø (red.)
Tresnitt/trestikk/linoleumssnitt  
– Tjørhom-samlingen
Haugesund Billedgalleri, 2016

Teologen Ola Tjørhom har gitt samlingen 
sin, bestående av 322 grafiske blad,
hovedsakelig tresnitt, trestikk og linole-
umssnitt, til Haugesund Billedgalleri.  
I forbindelse med åpningen av utstillin-
gen med denne samlingen den 14. januar, 
utkom boka Tresnitt/trestikk/linoleums-
snitt – Tjørhom-samlingen. Som bokas 
redaktør og museumsleder Grethe Lunde 
Øvrebø sier i forordet: Dette tilskuddet 
utfyller museets opprinnelige rikholdige 
samling av grafikk. Museets tidligere 
gallerileder, grafikeren Trygve Goa så 
Billedgalleriets fremragende grafikk- 
samling i sammenheng med museets 
lave innkjøpsbudsjett. I dag utgjør sam-
lingen et viktig kunsthistorisk dokument 
over den perioden som gjerne kalles 
«grafikkens tiår» (1970-tallet). 

Det vil være naturlig å lete etter 
en sammenheng, en rød tråd i Tjør-
hom-samlingen, annet enn den grafiske 
teknikken. Men dette er åpenbart en  

con amore-samling. Samlingen ble først 
gitt til Sandnes kommune, men ble etter 
kort tid trukket tilbake. Trond Borgen 
nevner i sin tekst at det var naivt å tro at 
samlingen skulle kunne gis til en by uten 
billedgalleri eller offentlig drevet kunst-
formidling. Ved at samlingen til slutt 
havnet i Haugesund Billedgalleri, har 
den på mange måter nå fått det «hjem-
met» den fortjener. Samlingen består  
i hovedsak av en høy andel verk av norske 
og nordiske kunstnere, og også av en god 
del tyske tresnitt. Noen kunstnere fra 
andre nasjoner som USA, Australia,  
Brasil, Japan, Russland, samt en hel 
rekke europeiske nasjoner, er representert 
her. Tjørhom nevner i sin tekst at han  
i jobbsammenheng oppholdt seg en god 
del i Tyskland hvor han fikk øynene opp 
for tysk tresnitt. Han bodde også flere år 
i Strasbourg, like ved grensen til Baden 
Württemberg – som er et senter for høy-
trykkskunst. 

Sidsel Helliesen bidrar med en tekst 
om tresnittets historie. Kineserne drev på 
med dette flere hundre år før teknikken 
ble tatt i bruk i Europa på 1200-tallet,  
da med den hensikt å trykke mønster på 
tekstiler. Først på slutten av 1300-tallet 
ble det trykket tresnittbilder på papir, 

noe som har sammenheng med at 
papir var lite utbredt i vesten før dette. 
Prosessen var inndelt innen fire ulike 
fagområder, det være seg tegner, skjærer, 
trykker og et fjerde ledd som tok seg av 
distribusjonen. De bevarte trykkene fra 
denne perioden er følgelig anonyme. 
Dette endret seg med Albert Dürer i siste 
halvdel av 1400-tallet og begynnelsen på 
1500-tallet. Dürer plasserte gjerne mono-
grammet sitt godt synlig i tresnittet, noe 
som var i tråd med tidens nye holdning 
til kunstnerpersonlighetens betydning. 
Helliesens tekst oppleves som lærerik, 
og etter å ha gitt en generell historisk inn-
føring, beveger hun seg inn i en kortfattet 
norsk grafikkhistorie. Det er vanskelig å 
komme utenom Munch og Astrup, John 
Savios tresnitt fra mellomkrigstiden  
og Thorbjørn Egners fargetresnitt fra 
etterkrigstiden, sistnevnte også represen-
tert i Tjørhom-samlingen. Hanne Bor-
chgrevink og Tore Hansen fremstår som 
gode representanter i samtiden i tillegg 
til Trygve Goa, Haugesunds egen store 
grafiker, som er behørig representert  
i Tjørhom-samlingen.

Sten Nilsen
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Rygge Kunstforening
Galleri Hadeland /  
Hadeland Kultursenter
Hadelandsvn. 11, Dilling

 27.02.–05.03.
Tom Mamen Braastad
Kunstfoto
 
09.04.–24.04.
Pippip Ferner
Maleri
 
28.05.–12.06.
Tommi Sarkapalo
Skulptur og bilder

Rælingen Kunstforening
Sandbekkstua, Løvenstad

09.04.–30.04.
Grafikkutstilling

07.05.–29.05.
Bru/Eriksen

04.06.–19.06.
Gunn Mari Grøttum

Sandefjord Kunstforening
Strandpromenaden 9  
(Badeparken, Rica Park Hotel)

06.02.–06.03.
Peter Esdaile
«Meditations on Mind  
and Matter»
Maleri og skulptur
 
19.03.–24.04.
Jumana Manna 
Filminstallasjon og skulptur
«A magical substance flows 
into me»

Sandnes Kunstforening
Olav Kyrresgt. 5

07.01.–31.01.
Grethe Unstad, Anne 
Knutsdatter Wille, Brit Bøhme 
Maleri, tegning og objekter

14.02.–01.04. 
Åse Ljones
Tekstil

21.04.–05.06. 
Tore Aarholt og  
Elisabeth von Krogh 
«Forbindelse» 
Collager og keramiske arbeider

12.06.–31.07. 
Torill Brosten og Bente Kluge 
Maleri og skulptur

04.06.–19.06. 
Arne Aasse 

Sarpsborg Kunstforening

05.03–13.03. 
Randi Strand 

16.04.–24.04.  
Zandian Davood 

Skedsmo Kunstforening
Jona Liesgt. 18, Lillestrøm

07.05.–22.05.
Nils Thune 
Fotografier

Ski Kunstforening
Vestibylen, Ski Rådhus

05.03.–16.03.
Tore Wilhelmsen
Tekstilarbeider

02.04.–16.04.
Petter Solberg
«Accumulations»
Prosjekt med skulpturer, 
tegninger og video

23.04.–07.05.
Magna Jenssen
Malerier i akryl, olje, pastell 

14.04.–28.05.
Jarle Amadeus Stunner
Tegninger og trykk

04.06.–18.06.
Kristin Irén Dijkman
Malerier, tegninger og 
skulpturer

Stjørdal Kunstforening
Galleriet, Kimen Kulturhus

 
05.03.–13.03 
Roar Wold
Grafikk

Svolvær Kunstforening

08.04.–30.04.
Dagfinn Bakke

Sørum Kunstforening
Stasjonsgalleriet, Frogner

03.03.–13.03.
Toril Wik
Maleri og tegning

Trysil Kunstforening
Gammelskula – Trysil

Lørdag 20.02. og søndag 06.03.
Ståle Blæsterdalen
Grafikk

Ellen Larsson og Kari Mølstad
Glasskunst fra Hett Glass, 
Lillehammer

Ullensaker Kunstforening
Galleri Jessheim

09.04.–24.04.
Anne-Mette Cortsen

30.04.–15.05.
Kjetil Lilleaas
Maleri og papirarbeider

Vadsø Kunstforening
Ruija museum i Vadsø

05.03.
Franzisca Siegrist og 
Susanne Irene Fjørtoft 
«Sketchwork on TIME», 
performance

20.05.–28.05.
«Cities of the world»
Videokunst fra Teheran og São 
Paulo, i samarbeid med Atopia 
og Norske Kunstforeninger

Aalesunds Kunstforening
Parkgt.3, Ålesund

27.02.–27.03.
Jannecke Lønne Christiansen 
Synneva Heradstveit/ 
Trine Lotte Krogseth 

02.04.–01.05.
Elisabeth Werp 
Ingrid Haukelidsæter 

07.05.–19.06
Mia Gjerdrum Helgesen sal 1 
Åke Berg /Jan Olav Forberg sal 2

Ål Kunstforening
Galleri Syningen - Ål kulturhus

21.05.–14.06.
Ål kunstforening, 40-år
Trond Andersson – tegning 
og fargeblyant

Ås Kunstforening
Drøbakvn 6. Ås

28.05.–29.05. 
Karin Sundby, retrospektiv 
utstilling

Alta Kunstforening
Hesteskoen 2, Alta

05.03.–03.04.
Evahenna Aalto

29.04.–06.05.
Fotoutstilling, Øytun

04.06.–18.06.
Grethe Winter-Svendsen

Bærum Kunstforening
Kinoveien 12, Sandvika

05.03.–27.03.
Maria Sundby
Maleri, grafikk, tegning

02.04.–24.04.
Mia Gjerdrum Helgesen
Maleri

30.04.–29.05.
Helene Knoop
Maleri, tegning, grafikk

Eidsberg Kunstforening
Festiviteten, Mysen
Smedgt.65, Mysen

05.03.–03.04. 
Ole Jacob Ihlebæk 

Fet Kunstforening
Vinkelen, Fetsund Lenser
Lenseveien 23, Fetsund

12.03.
UKM Fet
Deltagere i Ungdommens 
Kulturmønstring i Fet.

17.04.–01.05.
Fotoutstilling om Fetsund 
Lenser
Åpent søndager 12.00–16.00

22.05.–19.06.
Utstilling med TJOOK
Grafiske arbeider

Fredrikstad Kunstforerening
Ferjestedsveien 5A

02.04–24.04.
Marianne Mannsåker
Maleri

Gol Kunstforening
Galleri Gol, Gol sentrum

03.04.–24.04.
Geir Hareide
fotografier

Hamar Kunstforening
Kirkegt 12, Hamar

09.04.–24.04.
Bjørn Ransve
Malerier

28.05.–12.06.
Arne Åse
Keramikk i porselensleire

Heimdal Kunstforening
Lundmobakken 1

12.03.–10.04.
«Cities of the world»
Videokunst fra Teheran og São 
Paulo, i samarbeid med Atopia 
og Norske Kunstforeninger

Karmøy Kunstforening
Kopervik Kulturhus

LUNCH og PONDUS
05.03.–15.03.

Kristiansand Kunsthall
Rådhusgaten 11, 4. etasje

16.01.–28.02.
«Oppstandelser»
Kurator: Hans Petter Blad

17.03.–01.05.
Leonard Rickhard og Sveinung 
Rudjord Unneland
Utstillingen er et dialogisk møte 
mellom to ulike kunstnerskap.

04.06.–14.08.
«Game of Life III. 
Juliusvariasjonene»
Kuratorer: Jan Freuchen  
og Sigurd Tenningen
med Nils Norman og Reto Pulfer 
og Constance Tenvik

Kunsthall Stavanger
Madlaveien 33

04.02.–10.04.
Judith Bernstein
Tegning og maleri

04.02.–10.04.
Mark Van Yetter
Tegning og maleri

05.05.–10.07.
Sascha Braunig
Maleri

Levanger Kunstforening
Gulbygget, Kirkegata 11

27.02.–13.03.
Kunstnere fra Lademoen 
kunstnerverksted 
Kurator Margrete Abelsen.

07.01.–07.05.
Weidemann i Tørkhuset, – et 
70-årsminne. 
Retrospektiv maleriutstilling, 
foredrag ved kunsthistoriker 
Karin Hellandsjø, konsert med 
verk av Jakob Weidemanns 
venn Paul Okkenhaug

Lørenskog Kunstforening
Festplassen 1

12.03.–03.04. 
Anne Kristine 
Togstad – keramiske 
skulpturinstallasjoner 

09.04.–30.04. 
FengXian Lin –malerier og Rolf 
Lorentzen malerier

Moss Kunstforening
Chrystiesgt.1

27.02.–03.04.
Elisabeth Finserås, malerier

16.04.–21.05. 
Brit Bøhme

Nes Kunstforening
Auli Mølle

28.05.–29.05.
Utstilling med Kunsthåndverk
 

Nesodden Kunstforening
Galleri Vanntårnet, Vestveien 43

27.02.–13.03. 
Pere Galeras 
Malerier 

23.04.–08.05. 
Helga Bu, Kristin Kanter  
og Mari Kanter
Installasjon, fotografi,  
maleri og tegning

Nittedal Kunstforening
Eventyrveien 16B

05.03.–13.03.
«Den gyldne pensel»
kunstnere fra Nittedal

16.04.–24.04.
Anna Katarina Holmerus,
mixed media og installasjoner

Oppegård Kunstforening
Utstilling i Bibliotekgalleriet 
i Kulturhuset Kolben

02.04.–17.04.
Georg Lederer, Arne Aalberg  
og Håkon Røisland
«Tre kunstnere, tre teknikker»

Oslo Kunstforening
Rådhusgt.19

10.03.–10.04.
Inger Johanne Grytting

22.04–29.05.
«Nordic Delights» 

Rana Kunstforening
Fr. Nansensgt. 22, Mo i Rana

06.02.–06.03. 
Gabrielle Kielland
Vinterlysutstilling
 
30.04.–11.05.  
Nordnorsk kunstutstilling, 
vandreutstilling
 
12.05.–12.06.
Lillian Erlandsen
«Havmannutstillingen»

Ole Jacob Ihlebæk i Eidsberg Kunstforening, Mysen 05.03.–03.04. 2016 



Les mer om vårens kurstilbud på nasjonalmuseet.no 
og Facebook / Nasjonalmuseet / kurs og kompetanse

Vi samler og deler kompetanse innen 
produksjon og formidling av visuell kunst

– Takk for sist. Det var meget lærerikt å delta på 
kurset «Se meg! Lik meg!». Siden Nasjonalmuseet 

trapper ned utstillingsvirksomheten frem mot 
åpningen på Vestbanen, er det spesielt interessant 
– og generøst – at kursvirksomheten trappes opp. 
Jeg ser frem til å følge med på kursene fremover. 

              Ulrikke T. B. Berg, Kommunikasjonsrådgiver

Kunstens verdi i tallenes tid
Nordisk konferanse Oslo 22.–24. april 2016 

Norske Kunstforinger ønsker å styrke det nordiske samarbeidet 
innen det visuelle feltet, og arrangerer den nordiske konferansen 
Kunstens verdi i tallenes tid 22.–24. april i Oslo.  Konferansedelta-
kerne blir tatt med til Oslo Kunstforening, Oslo rådhus, Handels- 
høyskolen BI, Kunstnernes Hus og til en rekke atelierer til samtids-
kunstnere i Oslo. Konferansehelgen gir en unik mulighet til å styrke 
de nordiske bånd gjennom et fasettert program.
 Det visuelle feltet har lenge vært sterkt underfiansiert, ikke bare 
i Norge, men i hele Norden. Konferansen har derfor kunstens framtidige 
finansiering som hovedtema. Formålet er å styrke kunstforeningenes 
formidling av samtidskunst gjennom diskusjon og erfaringsutveks-
ling med nordiske kolleger og forskere innen kunst, økonomi og 
kulturnæring. Konferansen er den andre i rekken i et samarbeid  
mellom kunstforeningenes paraplyorganisasjoner i Norge, Danmark 
og Sverige.
 Konferansen ser nærmere på markedet for visuell kunst, og 
debatterer kunstens rolle i skjæringspunktet mellom kultur og øko-
nomi: Hva skjer dersom kulturens effekter reduseres til tall, og hvor-
dan kan man snakke om kvalitet i en tallstyrt verden? Foredrags- 
holdere fra Norden vil belyse og drøfte disse aktuelle spørsmålene.
 Kuttene i de andre europeiske kulturbudsjett er større enn i de 
nordiske. Det fører til større mobilitet innen kunstfeltet; kuratorer 
og kunstnere fra andre land søker seg til Norden. Slik kan de lokale 
kunstscenene bli mer mangfoldige og internasjonale.
Hvilke komponenter består det nordiske kunstfeltet av, og hva kan 
det tilby? I utstillingen Nordic Delights, som arrangeres i Oslo Kunst-
forening i forbindelse med konferansen, vil flere av disse spørsmål 
utforskes og drøftes.
 Også kunstnernes inntekter påvirkes av kulturpolitikk og  
samfunnsøkonomi. I Norge har kunstnernes inntekter ikke økt  
de siste ti årene, og de møter krav om å være kreative entreprenører. 
På konferansen inviteres det til atelierbesøk hos samtidskunstnere  
i Oslo, og konferansedeltakerne kan besøke noen av landets mest 
lovende kunstnere sammen med de godt etablerte i deres atelierer. 
Konferansedeltakerne får muligheten til å utvide sine kunstneriske 
kontaktnett og å planlegge sine utstillingsprogram.

Susanne Svenseid
Direktør, Norske Kunstforeninger
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