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i sosiologi. Tidligere informasjonssjef ved 
Christian Michelsens Institutt og konsern-
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Kristine Hognerud Træland har master-
grad i filosofi om sansning og vårt forhold 
til naturen. Hun bor på en strømløs hei-
gård i Kvinesdal og er kurvmakerlærling.

Kunstvirke er verket

Da Toten Kunstforening ble stiftet i 1954, var det også med fokus 
på foredrag, konserter, forestillinger og kunstformidling til barn og 
unge. Kunstforeningen har aktivitet i to kommuner, Østre Toten  
og Vestre Toten, dette til tross for at kunstforeningen for øyeblikket 
ikke har egne faste lokaler. Det nåværende Peder Balke-senteret  
(Billerud gård) var kunstforeningens lokaler frem til i fjor. Kunst-
foreningen var pådriver for at senteret nå har blitt en realitet. Det 
er under restaurering med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. 
Husmannsgutten Peder Andersen kom i sin tid roende sammen med 
moren fra Helgøya og ble en periode bofast på gården Vester-Balke, 
hvor han tok etternavnet sitt fra.
 Husmannsplasser er tema for Toten Kunstforenings prosjekt  
i 2017. Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser er tittelen på 
prosjektet, og nettopp tre av de gjenværende husmannsplassene er 
utgangspunkt for fire kunstneres arbeider (som i hovedsak vil bli 
presentert på disse stedene). Det er et tema som berører mange, noe 
kunstnersamtalen med Kjell Samkopf og Caroline Ho-Bich-Tuyen 
Dang tydelig viste da dette ble arrangert i slutten av mars på Fyr-
verkeriet bibliotek i Raufoss for et lydhørt og engasjert publikum. 
I mai viser Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang to ulike performancer 
på husmannsplassene Drager, Vestre Toten og på Pinslund, Østre 
Toten. I performancene drar hun også inn danseren Katarina Skår 
Henriksen og komponist Kjell Samkopf. I oktober skal Kjell Samkopf 
presentere verket Lyden av fraflyttede hus på husmannsplassen  
Vesterhagen, Østre Toten. Kunstner og forfatter Tone Gellein skal 
jobbe med tekstobjekter, som sammen med lyttestasjoner blir for-
midlet og presentert flere steder også på bibliotekene i Østre Toten, 
Vestre Toten og Søndre Land kommune i november.
 Prosjektet strekker seg ut både i tid og rom. Toten Kunstforening 
har fremtidige planer om å få til flere utstillingssteder, bl.a. et fast 
sted på Prestegården på Hoff for kunstnere som jobber med tekst. 
I 2017 har Oppland fylke bevilget midler til gjestekunstneropphold 
på det som tidligere var Hveem pensjonat. Kunstforeningen er en 
garantist for visning av profesjonell kunst og bidrar til å synliggjøre 
mindre steder innenfor et område med lange kulturtradisjoner. 

Sten Nilsen
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Forunderlige linjer og 
dristige omdreiningspunkter

Det er ikke tilfeldig at Jan Freuchens (f.1979) kunstneriske praksis har fått stor oppmerksom-
het både nasjonalt og internasjonalt. Tiltrekningskraften i hans nyskapende og sammensatte 
arbeider er visuelt utfordrende og innholdsmessig komplekse. Det åpner opp for en krevende 
refleksjon over Freuchens intensjoner og kunstens fortolkningsrammer på tvers av tidslinjer 
og kunstteoretiske berøringspunkter. 

Tekst av Irene Ikdal

Om billedkunstner og 
kurator Jan Freuchen

I I. C. Dahls fotspor

Norske Kunstforeninger markerer sitt 40-årsjubileum 
neste år med en studietur til Berlin og Dresden, 
26.–29. april. Vi reiser til Tyskland hvor de første 
kunstforeningene, Kunstvereine, ble etablert. Vi går 
tilbake i kunsthistorien og til I. C. Dahl, han som reg-
nes som Norges første moderne kunstner, professor 
ved Kunstakademiet i Dresden fra 1824 fram til sin 
død i 1857. 

Kunstakademiet, Hochschule für Bildende 
Künste Dresden, HfBK, ble grunnlagt i 1764, og har 
spilt en betydelig rolle i europeisk kunsthistorie.

Dahl var med å fjernstyre opprettelsen av Norges 
første visningsarena for visuell kunst, Christiania 
(Oslo) Kunstforening i 1836. Deretter ble Bergen 
Kunstforening etablert, i Dahls hjemby, og så kom 
kunstforeningene i de store byene på løpende bånd. 

Med oss på studieturen er Norges eminente 
kunstformidler, Gunnar Danbolt – bergenser som 
Dahl. Vi besøker akademiet hvor det blir foredrag  
og møter med studenter i deres atelierer.  

Mange norske kunstnere har studert ved kunst-
akademiet i Dresden og ved de store akademiene i 
Tyskland. Flere tusen norske og nordiske kunstnere, 
musikere, forfattere og filmskapere har hatt – og  
har – Berlin som sitt arbeidssted. På studieturen vil 
vi utforske den kontinuerlige søken til Tyskland og 
de sterke kulturelle båndene mellom våre to land,  
og vi får blant annet anledning til å besøke atelierer 
til nordiske kunstnere.

Albert Dürer Society i Nürnberg regnes som  
den første kunstforeningen i Tyskland, etablert i 
1792. Mellom 1815 og 1850 ble det etablert en kunst-
forening i nesten alle tyske storbyer.

Kunstforeningene holder fortsatt sin posisjon 
som viktige visningsarenaer for visuell kunst i  

 
 
Tyskland. I dag finnes 300 kunstforeninger spredd 
over hele landet, med mer enn 120.000 medlemmer. 
Over en million besøker kunstforeningene årlig. 
Kunstforeningene er, som i Norge, svært ulike i stør-
relse og utstillingsprofil.

Arbeitgemeinschaft Deutscher Kunstvereine, 
ADKV, vår søsterorganisasjon med base i Berlin, ble 
etablert i 1980, organisasjonen tilbyr sine medlem-
mer en rekke kompetansehevende programmer. 
ADKV deler ut to årlige priser: for uavhengig kunst-
kritikk, og til den mest innovative kunstforeningen. 
Prisene deles ut i samarbeid med ART COLOGNE.

I løpet av studieturen besøker vi to kunstfore-
ninger; Kulturforum riesa.efau i Dresden og Haus 
am Lützowplatz i Berlin, den første med en spesiell 
sosial profil, den andre Berlins eldste, med en sær-
egen historie.

 I løpet av oppholdet avholder Norges ambassade 
i Berlin en stor mottakelse for de norske tilreisende 
og for våre tyske gjester og samarbeidspartnere. 

 Helga-Marie Nordby er kurator for det faglige 
programmet i Berlin og Dresden.

Invitasjon med fullstendig program til Studie-
reise Berlin–Dresden 26.–29. april 2018 vil bli sendt 
ut før sommeren – med påmeldingsfrist november, 
2017. Vi håper at du har lyst til å la deg inspirere  
av en studietur som omfavner norsk, nordisk og tysk 
kunsthistorie fra I. C. Dahl og fram til vår samtid. 
Studieturen gir muligheter for nettverksbygging, 
utveksling og framtidig samarbeid.

Susanne Svenseid
direktør, Norske Kunstforeninger

Jan Freuchen, Thetaville (2013). Fotogalleriet, Oslo. Foto: Istvan Virag
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Tromsø Kunstforening viser utstillingen Objet Perdu 
av kunstnerne Jan Freuchen & Lutz-Rainer Müller i 
perioden 17. juni – 18. august 2017. Jeg gjør oppmerk-
som på at denne teksten ble skrevet kun noen måne-
der før utstillingen finner sted. Det er først og fremst 
Jan Freuchens kunstnerskap som skal diskuteres 
og omtales her. Utgangspunktet er likevel prosjekt-
beskrivelsen og forberedelsene til utstillingen.1 Objet 
Perdu kan avdekke flere konseptuelle strategier som 
belyser Freuchens virksomhet som kunstner og 
kurator. Freuchen og Müller planlegger å iscenesette 
en labyrintisk konstruksjon i utstillingsrommene, 
hvor to- og tredimensjonale objekter og digitale verk 
skaper ulike forbindelser i spennet mellom kunst-
nernes hensikter og teknisk utførelse. 

Objet Perdu er et prosessorientert skulpturpro-
sjekt som første gang ble vist i 2006 på visnings-
rommet West Germany i Berlin. Her konstruerte 
kunstnerne en nesten 4 meter høy replika i kryssfi-
ner av The Eagle, månelandingsfartøyet fra Apollo 
11-ferden, som landet på månen 24. juli i 1969. I 
tillegg ble en kopi av et halvt flygel montert på baksi-
den av replikaen. Etter at utstillingen var over ble 
skulpturen, dekonstruert i mindre deler og plassert 
utover på et jordområde ved Basdorf utenfor Berlin. 
Formålet med skulpturen er ikke like entydig som 
selve månelandingen. Det såkalte Basdorf Research 
Center innbyr til flere tolkninger. Området kan 
oppfattes som et arkeologisk utgravningsområde 
for modernistisk kunst, et ulykkessted i forbindelse 
med skulpturens dysfunksjonelle og fragmenterte 
bestanddeler eller kunstnernes egen skulpturpark. 
Året etter ble kunstnerne invitert av Leif Magne Tan-
gen, daværende leder av Pierogi Gallery Leipzig, til å 
lage en utstilling av skulpturdelene. Skulpturen ble 
med andre ord re-konstruert i nye konstellasjoner. I 
ettertid fremstilles materialet i bearbeidede varian-
ter som skisser, collager, fotografier og digitale verk. 
Eksempelvis vil det arkitektoniske rammeverket i 
skulpturen i Tromsø Kunstforening bli transformert 
som en sammenhengende installasjon. Objet Perdu 
er en slags 2006: en romodyssé som absorberer sine 
omgivelser, men skulpturens opprinnelige struktur 
kan ikke sammenlignes med den sorte monolittens 
endeløse innflytelse på menneskenes evolusjon. 
Skulpturens råmateriale fra 2007 vil 10 år senere nå 
sitt endepunkt i kunstforeningen, hvor intendanten 
Lars Magne Tangen fortsetter å ha en avgjørende 
rolle for utstillingens eksistens og videre fremtid. 

Objet perdu er et fransk uttrykk for «mistet 
objekt». I en kunstnerisk kontekst er begrepet objet 
trouvé, i betydningen av et «funnet objekt», eller rea-
dymade, mer velkjent. I sistnevnte setter kunstneren 
hverdagslige gjenstander inn i en ny kontekst uten 
å måtte endre den opprinnelige uttrykksformen. 

Et Objet trouvé kan derimot bli bearbeidet slik at 
det ikke fremstår i ren form. Men et objet perdu gir 
avkall på denne formen og blir dermed uidentifiser-
bar. Den radikale omdreiningen fra «funnet objekt» 
til «mistet objekt» får store materielle konsekvenser, 
og den er fullstendig nådeløs. I prosjektbeskrivelsen 
skriver Jan Freuchen at Objet Perdu kan være et 
kunstverk som bearbeides gjennom ulike transfor-
masjoner og reduseres til en ugjenkjennelig gjen-
stand. Som tidligere nevnt, er The Eagle et trans-
formativt skulpturelt materiale hvor ulike versjoner 
av det samme råmaterialet resulterer i nye konstel-
lasjoner. Skulpturen blir med andre ord ugjenkjen-
nelig dersom bestanddelene endrer karakter eller 
uttrykksform. For skulpturprosjektet Objet Perdu er 
en refleksjon over den kunstneriske prosessen mer 
vesentlig enn selve kunstobjektene. 

I labyrintens ånd 
Et møte med Jan Freuchens arbeider setter både 
tanker og sanseopplevelser i et forunderlig hels-
penn. I skrivende stund føler jeg meg fanget i 
forestillingen om labyrinten eller i det rigide rute-
nettet representert av Kvadraturen i Kristiansand, 
kunstnerens hjemby. Fangenskapet har riktignok en 
positiv effekt. Labyrintens og rutenettets erfaringer 
gir anledning til å kunne lokalisere nye visuelle for-
bindelser i et komplisert terreng. Spørsmålet er hvor 
kartet befinner seg?

Kunstprosjektene har et dynamisk og proses-
sorientert formspråk hvor begrepene forflytninger 
og tilstand går igjen som en rød tråd. Et forsøk på 
å finne den røde tråden er kanskje forgjeves? Veien 
videre går direkte til maleriet Ariadnes tråd (2010), 
der oljestiften fremviser kaotiske og usammenheng-
ende linjer. Linjene er kopiert fra et krigsfotografi av 
David Seymour i 1948. Fotografiet viser en traumati-
sert, foreldreløs jente som ikke klarer å tegne veien 
hjem. Er det er mulig å spore opp Ariadnes tråd i 
forsøket på å finne veien tilbake ut av labyrinten? 
Men hva om man ikke ønsker å forlate den? 

Det er fristende å skrive om flere av kunstprosjek-
tene til Freuchen. Spesielt er hans kuratoriske pro-
sjekter Etter rutenettet (2012), Knust i offentlig rom 
(2014) og Juliusvariasjonene (2016) for Kristiansand 
Kunsthall med samlebetegnelsen Game of Life, 
og produsert i samarbeid med forfatteren Sigurd 
Tenningen, verdt å nevne. Videre er publikasjonene 
som Retreat Center (2010) fra eget forlag (Lord Jim 
Publishing) en viktig del av hans kunstproduksjon. 
Et annet prosjekt av stor betydning er skulpturen 
Columna Transatlanica (2016). Den var laget for 
Nasjonale Turistveger, Atlanterhavsvegen (2016) 
på Vevang i Eide kommune. Skulpturen består av 
en buktende og brukket marmorsøyle horisontalt 

Jan Freuchen, Thetaville (2013). Fotogalleriet, Oslo. Foto: Istvan Virag

Jan Freuchen, Thetaville (2013). Fotogalleriet, Oslo. Foto: Istvan Virag
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plassert i landskapet ute ved det vakre havgapet. 
Den hvite marmoren gir assosiasjoner som spriker 
i alle retninger. Avstanden mellom tolkningene fra 
kremsprøyte, en kritisk samfunnskommentar om 
borefeltet Ormen Lange og til ruinene av antikke 
monumenter kan nesten ikke bli større. Det er imid-
lertid befriende å se humoren i alvoret. Freuchens 
lekenhet skaper en ironisk kontrast mellom den 
idylliske og «urørte» naturen og menneskers behov 
for teknologiske inngrep. 

På utstillingen Thetaville på Fotogalleriet i 2013, 
iscenesatte Freuchen en labyrint i papp, speil og 
dører samt en videofilm i gallerirommet. Tittelen 
Thetaville har en referanse til Jean-Luc Godards sci-
noir Alphaville fra 1965, men begrepet «theta» viser 
til hjernens lavfrekvente theta-bølger hvor tankene 
oppstår i grenselandet mellom våken og sovende 
tilstand. På tilsvarende måte som utstillingen Objet 
Perdu medvirker installasjonens tvetydige og  
flyktige uttrykksform til forestillingen om en theta- 
tilstand i kunstverkene.

Freuchen presenterte en variant av Thetaville  
på Sørlandets Kunstmuseums 20-års jubileums- 
utstilling i 2015. Hans bidrag til utstillingen utviklet 
seg på et personlig og subjektivt plan. Blant video- 
filmen og collagene la jeg spesielt merke til den 
geometriske konstruksjonen laget av papp. På en av 
papplatene kunne man observere et slags skribleri 
skrevet med blyant. Disse blyantstrekene skapte et 
irritasjonsmoment som om noen tilfeldigvis hadde 
ødelagt kunstverket. Ved nærmere undersøkelser 
kom ordet «Pavlov» frem. I dette øyeblikk opplevde 
jeg en skrekkblandet fryd i følelsen om å bli redusert 
 til en av Pavlovs hunder. Eksperimentene til fysio- 
logien Ivan Pavlov påviste at stimulerte sanser  
kan knyttes til en etablert eller tillært refleksjon.  
I overført betydning rykket jeg uventet ut av mine 
etablerte forventninger om visuell kontroll. Denne 
iscenesettelsen innebærer en virkeliggjøring av en 
situasjon som er styrt av Freuchen, men som aktivi-
serer en handling som ikke kan kontrolleres. Skriften 
påminner også om en referanse til skribleriene av  

Cy Twombly. Ved å utviske grensene mellom 
tegning og skrift kunne han frigjøre teksten eller 
bearbeide språket i nye uttrykksformer. 

Behovet for en motstand mot desorienteringen  
i Freuchens konstruerte labyrinter står sterkt, og jeg 
finner derfor holdepunkter i forankringen til kunst-
historien. Referansene til 1960–70 tallets konsept-
kunst, og dens selvrefleksjon av det kunstneriske 
materiale, er en viktig innfallsvinkel, men forskjel-
len er stor i samtidskunstens bevissthet om de sosio-
kulturelle rammene. Kunstnere som Jan Freuchen, 
sammen med blant annet Matias Faldbakken eller 
Gardar Eide Einarson, befester ny-konseptualisme 
eller post-medium som et kunstteoretisk utgangs-
punkt. I samtidskunstens «post-mediale tilstand», 
slik den omtales av kunstteoretikeren Rosalind 
Krauss, opphever man mediets spesifikke egenska-
per (det være seg i maleri, skulptur, foto eller film) 
ved å rette fokus mot det multimediale som en til-
stand og forutsetning2. Det betyr at kunstnerne ikke 
lenger arbeider ut fra en konkret situasjon eller hen-
delse betinget av mediene, men snarere gjenspeiler 
samfunnets hybride og mangfoldige virkelighet. 
Dette er i samsvar med Jan Freuchens kunstprosjek-
ter betraktet fra et mer helhetlig perspektiv. Dermed 
må sanseopplevelser forholde seg til en omfattende, 
kompleks og uavklart kontekst. 

Et godt eksempel på denne helhetstenkningen 
er billedserien Internal Combustion (Twentysix 
Gasoline Stations), Berlin 2006. Fotografiene av 
veltede bensinstasjoner etter ulike naturkatastrofer 
er en parafrase over konseptkunstneren Ed Ruschas 
innflytelsesrike Twentysix Gasoline Stations (Artist 
book) fra 1963. Ruscha fremviser nøyaktig hva 
kunstboken lover: nøytrale bilder av 26 bensin-
stasjoner. Freuchen viderefører tematikken mot en 
kontekstuell retning. Hans fotografier kan handle 
om samfunnskritikk som illustrerer motoroljens 
ødeleggende kraft på naturen og miljøet. I tillegg 
kan det dreie seg om menneskers evner til å overleve 
naturkatastrofene. I kunstboka anvender Freuchen 
konseptene «shelter» og «habitat». De veltede bensin-
stasjonene kan paradoksalt nok gi beskyttende ly 
mot de negative naturkreftene. Den kunstneriske 
strategien synes å være å unngå at fotografiene blir 
tolket entydig innenfor en fastlåst situasjon.   

Dialektikk og entropi 
I prosjektbeskrivelsen skriver Jan Freuchen at 
skulpturen er som alle andre objekter, fanget 
mellom dialetikk og entropi. Hos Freuchen betyr 
det at skulpturen akkumulerer narrative historier 
og referanser gjennom kunstnernes bearbeidelser, 
samtidig som disse manipuleringene kan medføre 
til at den gradvis går i oppløsning og forsvinner. 

De kunsthistoriske linjene fører oss til Land 
Art-kunstneren Robert Smithsons befatning av 
entropien som kunstnerisk virkemiddel. Et sentralt 
utgangspunkt for Smithson var utforskningen  
av naturens bevegelser mot økende uorden og 
uregelmessighet (entropi). På samme måte henviser 
Freuchens manipuleringer av de transformative 
kunstobjektene til forutsigbare faktorer og tilfeldige 
omstendigheter. Det som påvirker oss til å tolke 
kunstprosjektene i ulike perspektiver og betydnings-
lag, er knyttet til spennet mellom en dialektisk 
orden og et «entropisk» kaos.  

Skulpturprosjektet Objet Perdu var faretruende 
nær å bli avlyst. Leif Magne Tangen ble oppsagt av 
styret i Tromsø Kunstforening i 2016 etter bare to 
år av åremålsstillingen. Dette var en hendelse som 
vakte stor oppsikt og motstand i kunstmiljøet. Freu-
chen og Müller var blant kunstnerne som trakk seg 
ut fra utstillingsprogrammet, men da styret trakk 
oppsigelsen tilbake, ville de fullføre den planlagte 
utstillingen. Som tidligere nevnt har kunstnerne 
hatt et tett samarbeid med Tangen i over lang tid. 
Ifølge prosjektbeskrivelsen vil omstendighetene 
rundt denne hendelsen bli en integrert del av 
utstillingskonseptet til Objet Perdu. Intendantens 
tilstedeværelse, i form av 3D-videoanimasjon og col-
lager, retter et kraftig sleivspark mot det daværende 
styret i kunstforeningen. Freuchen ønsker at Tangen 
inntar rollen som en protagonist eller en slags avatar 
(en virtuell kropp) i kunstinstallasjonen. I tillegg vil 
Tangens fysiske nærvær i utstillingslokalene danne 
en ironisk oppreisning av en annen dimensjon.  
I denne virkeligheten kan utstillingen bli historisk: 
Tromsø Kunstforening is calling. The Eagle Has 
Landed.  

Jan Freuchen, Columna Transatlantica (2015). Prosjekt for Nasjonale turistveier. Foto: Guri Dahl

1 Prosjektbeskrivelse: Objet Perdu, Lutz-Rainer  
 Müller & Jan Freuchen, Tromsø Kunstforening, 2017. 
 
2 Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea: Art  
 in the Age of the Post-Medium Condition (New York:  
 Thames & Hudson, 2000.  
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Nyhetsbildet var preget av en flyktningestrøm over 
Middelhavet og en valgkamp i USA der det å tjene 
raske penger og politiske poeng på falske nyheter 
ble viktigere enn informasjonens sannhetsverdi. 
Sammen med Ulrika Flink fra Sverige, Ilari Laamanen 
fra Finland, Jacob Lillemose fra Danmark, og Jón 
B. K. Ransu fra Island, ble Gunhild Moe spurt av 
direktør for Punkt Ø, Dag Aak Sveinar, om de ville 
kuratere den niende nordiske biennale for samtids-
kunst i Moss, som holder åpent fra 17. juni til 11. 
oktober. Med årets versjon av biennalen oppfordrer 
kuratorteamet oss til å ta en midlertidig pause og 
åpne opp for det ukjente. 

— Vi har vært interessert i kunstnere og verk der 
en kan føle på en «sense of awe», forklarer Gunhild 
Moe. Verk som kan engasjere et publikum veldig 
direkte. Det er derfor flere verk som en enten blir 
en del av, eller der en kan gå inn i et landskap. Vi 
har også vært opptatt av kunstnere og verk som kan 
være tydelig tilstede i Moss, som den omreisende 
drømmeklinikken til Public Dreaming, der publi-
kum inviteres til å sove og drømme på en sosial 
måte, og verket Invisibility Blues til Abigail DeVille, 
en frittstående installasjon som bygges på stedet, 
og som baserer seg på stedet og arkitekturen i Moss, 
og lokalt søppel, der det i møtet oppstår en form for 
samtidsarkeologi.

Av de trettien verkene som presenteres på 
biennalen, er omtrent halvparten fra de nordiske 
landene. Foruten de faste utstillingsstedene 
Momentum Kunsthall og Galleri F15, plasseres flere 
verk ute i byrommet i Moss, som Jone Kvies bronse-
skulptur av en knelende astronaut, Untitled (Carrier) 
fra 2006, som med sin reflekterende hjelm vil kunne 
speile omgivelsene. Biennalens hjemmeside og 
visuelle identitet, designet av Tuomas Kortteinen 
og Heikki Lotvonen fra Finland, er også et sentralt 
verk, og setter umiddelbart stemningen for bienna-
lens tema – fremmedgjøring. Fremfor en hjemme-
side der informasjonen er gjort lett tilgjengelig 
gjennom et brukervennlig grensesnitt, ledsages vi 
av navigeringstegn som ikke intuitivt viser vei, og 
en skrifttype som kan være vanskelig å tolke for et 
menneskelig blikk. 

På hjemmesiden kan vi oppleve flere verk.  
I forkant av åpningen presenteres en ny podcast 
annenhver uke fra ulike produsenter, som relaterer 
til ulike aspekt ved biennalens tema. Denne serien 
leder oss frem til en nyprodusert podcast av den 
dansk-amerikanske podcastpioneren Third Ear, 
kjent for sine forførende, dokumentariske fortellin-
ger merkeligere enn fiksjonen. Svenske Ylva Wester-
lund presenterte et bestillingsverk på hjemmesiden 
i mai, og før det kunne vi lese hennes tidligere 

Momentum 9: (alienation) 

Når verden står midt i en global krise, hvordan kan kuratering bidra med 
relevante perspektiv? Dette spørsmålet ble sentralt da kuratorteamet for 
Momentum 9 begynte planleggingen av biennalen. 

– ‘a sense of awe’

Jone Kvie, Untitled (Carrier), 2006. Car paint on bronze
Foto: Anders Sune Berg. Courtesy the artist.

Tekst av Maiken Håvarstein
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Patricia Piccinini, Atlas Silicone, 2012. Fiberglass, human 
hair and car paint, 84 × 54 × 50 cm. Courtesy the artist.

Rolf Nowotny, Conkcloaca, 2016. 
Installation. Courtesy the artist.
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Mediated Matter, Synthetic 
Apiary, 2016. Honeybee hive 
installation in the Synthetic 
Apiary environment. Foto:  
The Mediated Matter Group.
Courtesy The Mediated Matter 
Group
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nye verktøy for å bedre forstå betingelsene ved vår 
samtid. Langs og på tvers av de tre aksene teknologi, 
kosmos og økologi etableres Momentum 9 som en 
konseptuell helhet, og som en mulighet for publi-
kum til å kunne ta inn og reflektere over en motset-
ningsfull og kompleks samtid. Men kan Momentum 
9, som dOCUMENTA(13) ble, fra et helhetsperspektiv 
kritiseres for å presentere en bioestetisk science- 
fiction heller enn å bidra til politisk engasjement?

— For min del tror jeg dette med krysspolline-
ring står sterkt, svarer Gunhild Moe. Vårt nordiske 
demokrati handler i stor grad, og kanskje spesielt i 
Norge, ofte om politiske koalisjoner. Med Momentum 
9 forsøker vi å koble forskningsbaserte verk som 
spekulerer i mulige fremtider, som verkene til Búi 
Aðalsteinsson, Jenny Sutela, Mediated Matter og 
flere andre er eksempler på, sammen med verk som 
fremhever det å snakke sammen og fortelle historier 
som en måte å føle seg nærmere og forstå andre på, 
som verkene til Abigail deVille, Public Dreaming, 
Linda Persson, Museum of Nonhumanity og Wael 
Shawky. Her beveger vi oss fra noe som virker 
«alien» til en følelse av slektskap og forståelse. På 
lanseringen av kuratorturneen i april på OCA holdt 
forskeren Bodhisattva Chattopadhyay en forelesning 
om bengali science fiction. Han snakket om ideen 

om at noen eller noe som oppfattes som «alien», vil 
endre seg avhengig av hvilken setting en ser det i, og 
at en faktisk alien jo ikke er alien i sin egen kontekst. 
Jeg tror vi ønsker å lage en setting hvor en kan bli 
litt bedre kjent med og føle på hvordan en reagerer 
på ulike settinger og kanskje føler seg litt fremmed-
gjort, men at det i den tilnærmingen også ligger rom 
for inkludering.

Da alienasjon er et tema, måtte jeg spørre om 
hvilke skyggesider som har preget produksjonen av 
biennalen. Noen uventede hendelser som har ført til 
interessante vendinger?

— Det er jo en spesiell arbeidsform at vi er fem 
personer som ikke kjenner hverandre fra før og som 
bor på ulike steder, men deri ligger jo også noe av 
det nordiske aspektet. Vi har vært nødt til å jobbe 
frem en demokratisk prosess, noe som tar mye tid, 
men som også gir en helhetsfølelse som vi ikke 
hadde fått hvis vi ikke var nødt til å snakke så mye. 
Vi har også vært opptatt av å ha tillit til hverandre, 
da vi ikke alltid har forstått andres ønsker og valg, 
men velger å støtte at de og vi får rom til å ta disse 
valgene.

grafisk novelle Sulfate 3000. For å få studert tekst og 
detaljer i bildene ordentlig, må man navigere rundt 
i bildene. Detaljer forstørres på de stedene vi retter 
navigeringspilen mot. 

— Alle kuratorteamene til Momentum blir bedt 
om å jobbe ut ifra et nordisk perspektiv, forklarer 
Gunhild. Så da vi begynte å planlegge, var flyktnin-
ger i båter på Middelhavet den største saken i media. 
Vi, som andre, lurte på hvordan dette kom til å 
utvikle seg og tenkte mye på «hva føles viktig nå»?  
I planleggingsprosessen frem mot temaet for 
Momentum 9 var kuratorteamet opptatt av å jobbe 
med tema og kunstnere som vi opplevde var rele-
vante og som kunne «si noe». Men vi kjente jo ikke 
hverandre fra før eller visste hva de andre egentlig 
var interessert i og opptatt av, så vi brukte en del  
tid på å snakke sammen og finne fellesnevnere.  
Vi valgte å bruke en ganske personlig tilnærming  
i starten og nærmet oss gradvis et konsept og tema. 

— Science fiction og tilnærminger til det ukjente 
kom fort på banen. Science fiction er et flytende felt 
der det i noen tilfeller bare er et spørsmål om tid 
før noe ikke lenger er fiksjon, men faktisk har blitt 
en realitet. Dette er jo også noe som ligger latent i 
populærkulturen, fra Game of Thrones til Westworld, 
og som også finnes i alle kulturer. I science fiction- 

feltet opplever vi også at det er større gråsoner. Med 
alienation som en tematisk tittel har det åpnet seg 
opp stadig nye rom å gå inn i. Vi har vært opptatt 
av å finne frem til kunstnere som er opptatt av 
forskning og historie i sine verk, kunstnere eller 
’practitioners’ som vi referer til, og at verkene referer 
til noe utenfor seg selv eller at de kan oppleves 
veldig konkret.

Flere av de forskningsbaserte verkene som pre-
senteres i Moss, spekulerer over mulige fremtider 
hvor teknologier, og særlig bioteknologisk forskning, 
både kan bidra med løsninger som kan redde verden 
ut av globale kriser som ressursmangel, eller også 
føre til ukontrollerte resultat. Búi Aðalsteinsson fra 
Island har med verket Fly Factory (2014) utviklet  
et komposteringssystem som anvender insekter  
til produksjon av proteiner. Insektene er en svært 
bærekraftig ressurs som trenger lite vann og kan 
livnære seg på menneskeavføring. Patricia Piccininis  
fra Australia viser oss med sin hyperrealistiske 
skulptur Atlas (2012) en menneske-maskin hybrid 
som står som et spekulativt frampek på potensielle 
konsekvenser av den bioteknologiske forskningen. 

Gjennom en transdisiplinær sammenveving, 
en krysspollinering, av metoder, kategorier og 
disipliner insisterer kuratorteamet på å søke etter 

Pinar Yoldas, Ecosystem of Excess, 2014. 
Detalj fra installasjon. Courtesy the artist

Jenna Sutela, Gut-Machine Poetry, 2017.
Foto: Mikko Gaestel. Courtesy the artist
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Tekst av Ivar Hartviksen

Ut over høsten vil det gjennomføres flere fore-
drag, blant annet om bygningsvern, levekår og steds-
historie med mer, både ved biblioteket og på den 
tidligere amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten. 

I november skal tekstobjektet lanseres, sammen 
med dokumentasjon og en lyttestasjon på bibliote-
kene i området. Dette er en dokumentasjon av pro-
sjektet som vil turnere på bibliotekene i distriktet.

Lyttestasjonen vil bestå av en stol der publikum 
kan sitte godt og lytte til en CD -avspilling på høre-
telefoner av Kjell Samkopfs bestillingsverk Lyden av 
fraflyttete hus. 

Gjennom alle delprosjektene er målsettingen at 
formidlingen vil nå et bredere publikum ut over de 
som aktivt oppsøker performancene på de utvalgte 
husmannsplassene. Det vil også utvide hele produk-
sjonens tidsrom og nå ut til langt flere.

Fra det kjente og konkrete til nye opplevelser og 
erfaringer gjennom kunst
Kjell Samkopf uttaler: «Alt vi retter oppmerksomhe-
ten mot, forandrer karakter». 

– Det opplever jeg som en viktig innfallsvinkel til 
hele prosjektet, sier kurator for FORBINDELSER og 
leder i Toten Kunstforening, billedkunstner Beate 
Juell. Da hun påtok seg vervet i 2016 var det med 
forutsetningen om å satse på annen form for drift i 
foreningen enn tidligere. Hun ønsket at foreningen 
skulle tenke nytt rundt hvor, hvorfor og hvordan 
kunst presenteres. Gjennom drøftingene i styret kom 
det fram flere mulige steder og tema. I disse disku-
sjonene kom husmannsplassene opp, forteller Beate. 
Det er svært få opprinnelige husmannsplasser igjen  
i regionen, og deres historier har av ulike grunner 
blitt tause historier. Kulturhistorien i området er godt 

Forbindelser

I slutten av mai presenterte Toten Kunstforening første del av det 
stedsrelaterte prosjektet Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser.

Gjennom å relatere kunst til tre husmannsplasser, 
som er i ulike stadier av en forvitringsprosess, 
ønsker Toten Kunstforening å synliggjøre steder 
og historier som i dag ikke har samfunnets fokus. 
Kunstforeningen vil undersøke hva som skjer når 
man gjennom kunst setter fokus på plasser som har 
stått forlatt over lengre tid, og som er i ferd med 
å forvitre. Hvilke tema, fagkunnskap og historier 
trer fram i kunstnernes og publikums møte med 
de forlatte husmannsplassene og den kunstneriske 
prosessen? 

Toten Kunstforening har engasjert billedkunstner 
Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, komponist og musi-
ker Kjell Samkopf, danser Katharina Skår Henriksen 
og kunstner og forfatter Tone Gellein til prosjek-
tet. Det består av tre individuelle stedsspesifikke 
kunstneriske produksjoner og et oppsummerende 
tekstobjekt. Prosjektet gjennomføres og formidles 
gjennom perioden fra mai til november 2017. Det 
omfatter også flere foredrag og kunstnersamtaler. 
Toten Kunstforening har flere samarbeidspartnere  
i prosjektet. Det er kommunene Vestre Toten og 
Søndre Land, samt Fyrverkeriet Bibliotek i Vestre 
Toten, Folkeakademiet Toten, Mjøsmuseet og Toten 
Historielag. Prosjektet er foreløpig støttet av Det Nor-
ske Komponistfond, Norske Kunstforeninger, Fond 
for Lyd og Bilde, Oppland Fylkeskommune og Vestre 
Toten kommune.

Flere enkeltprosjekt under produksjonen
Allerede er det gjennomført en kunstnersamtale i 
mars 2017, med billedkunstner Caroline Ho-Bich-
Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf. Det var 
godt oppmøte fra et meget lydhørt publikum, der  
de to kunstnerne presenterte tidligere arbeider og 
sine tanker om produksjonen. Hovedprosjektet  
vil være fire performance-arbeider som skjer på  
to forskjellige steder, på våren og høsten i år, samt 
urfremføring av verket Lyden av fraflyttede hus 
av Kjell Samkopf. Den 27. og 28. mai ble det vist 

to stedsspesifikke performance-arbeider ved 
husmannsplassene Drager i Vestre Toten og 
Pinslund i Østre Toten. De ble utført utført av 
billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, i 
samarbeid med danser Katarina Skår Henriksen og 
komponist Kjell Samkopf. På høsten vil det vises 
to nye performancer som er relatert til de to første. 
Caroline Ho-Bich-Tuyen Dangs arbeider består av 
objekter, lys, lyd, bevegelse og video. Arbeidene 
tematiserer naturlige sykluser som fødsel og død, 
naturens oppvåkning og innsovning. Arbeidene vil 
være beslektet, men ulike. Framføring skjer på ulike 
tider på døgnet; en helg på våren og en helg på høs-
ten i 2017. Objektene vil bli stående i tiden mellom 
visningene og skape en forbindelse mellom hendel-
sene. I forkant vil publikum samles til en introduk-
sjon og så føres i stillhet til plassene.

I oktober blir det CD-lansering og urfremføring  
av Lyden av fraflyttede hus, et elektroakustisk verk 
med en varighet på vel en time, av komponist  
Kjell Samkopf, på husmannsplassen Vesterhagen  
i Østre Toten. Det blir en oppsummerende kunst-
nersamtale med kunstnerpresentasjon av billed-
kunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og kompo-
nist Kjell Samkopf. 

Tone Gellein bidrar med en kunstnersamtale  
og to tekstobjekter, der temaet er «Notater om  
forvitring og glemte historier.» Papir er hoved- 
materiale i hennes tekstobjekter. Hun er opptatt 
av at formen utfordrer bevisstheten om hvordan 
tekst og historier presenteres, leses, erfares og 
oppfattes. Tekstobjektene vil henge fritt i rommet, 
og de består av tekstfragmenter og notater basert 
på innsamlet materiale. De plasserer de innsamlede 
historiene i en fysisk og tematisk forbindelse til 
kunstprosjektet. Dokumentasjonen skjer i form  
av foto, film og tekster, samt skisser og intervjuer. 
Gelleins arbeider presenteres i en turnerende  
utstilling i etterkant av de stedsspesifikke arbeidene, 
i november 2017 og i 2018. 

Tre 

husmannsplasser
forlatte 

Høyre nede: Husmannsplassenn Vesterhagen 
på Kapp, Østre Toten. Foto Ivar Hartivksen

Venstre nede: Husmannsplassen Pinslund, 
Østre Toten. Foto: Ivar Hartiksen

Komponist og musiker Kjell Samkopf gjør lydopptak ved 
husmannsplassen Drager, Vestre Toten. Foto: Sten Nilsen
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synlig gjennom de store gårdsbrukene som preger 
landskapet, i kontrast til at størstedelen av befolk-
ningen i dag har sine røtter nettopp fra en husmann-
splass.

– Et av målene med dette prosjektet er at det skal 
føre til at flere mennesker blir involverte, får oppleve, 
blir nysgjerrige og får økt forståelse for kunstpro-
duksjoner utenfor de tradisjonelle gallerirommene. 
Gjennom å ta tak i et tema som folk har tilhørighet 
til, håper vi å kunne trekke folk via temaet og inn i 
kunsten. Slik kan temaet tjene kunsten, og kunsten 
tjene temaet, sier hun. Da de skulle velge kunstnere, 
var det en viktig forutsetning at kunstnere skulle 
jobbe på plassens premisser. 

– De kunstnerne vi har valgt, arbeider med betrak-
terens sanser og årvåkenhet på en stille og lavmælt 
måte som gjør noe med vår oppmerksomhet til plas-
sene. De har en annen innfallsvinkel enn naboene 
har, eller konservatoren, historikeren og andre med 
interesse i stedene, sier Beate Juell.

Et pilotprosjekt for oss
Beate forteller at Forbindelser er et pilotprosjekt for 
kunstforeningen.

– Vi har spurt oss om hva vi vil med å vise kunst? 
Og om hvilke typer kunstproduksjoner mangler vi 
i området? Hun mener gjennomføringen av dette 
prosjektet kanskje kan føre til at et større spekter 
av kunst kan presenteres for et bredere publikum 
på Toten. I de store byene har man rikelig av ulike 
tilbud, og Beate Juell mener det er viktig også for 
mindre lokalsamfunn å ha et slikt mangfold.

For Toten Kunstforening, som er en liten kunst-
forening med 60 medlemmer, er Forbindelser en stor 
satsing. De har stor tro på at dette også vil gi  
et godt fotfeste for senere prosjekter. 

– Vi har flere spennende, mulige prosjekter som 
oppfølging av dette. Vi tror det også vil gi liv til 
foreningen, og at det kan føre til en god utvikling  
for foreningen og gi viktige kulturelle bidrag til områ-
det, avslutter Beate Juell.

– Å lytte tar tid!
Komponist og musiker Kjell Samkopf er opptatt av 
møtet mellom mennesket og naturen, og av gråsonen 
mellom kultur og natur 

Under Artist Talk i mars utdypet han sitt forhold 
til dette og til hvordan han arbeider med det som 
bakteppe i møtet med husmannsplassene på Toten. 
De tre stedene er i ulike stadier av forfall. De har opp-
stått fra natur, blitt til kultur for en periode, for nå å 
bli tatt tilbake av naturen. Hans kunstneriske metode 
er å fange lyden av dette, gjennom opptak. Plassene 
har, slik de framstår i dag, fortsatt et lydlig potensial. 
Kjell er komponist, musiker og pedagog, og hans 

instrument er slagverk. For ham er klang viktigst, 
og klang framfor struktur. Under Artist Talk ga han 
og billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang 
et innblikk i noen av deres tidligere arbeider og de 
tankene de har i arbeidet med Forbindelser  
– tre forlatte husmannsplasser. 

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang er blant annet 
opptatt av tid, og i dette prosjektet av tid som har 
gått, tid som er nå, og tiden som kommer. Hun ga et 
genuint innblikk i en sårbar prosess, der veien frem 
mot et produkt er å være åpen for endringer under-
veis, være på søken, og der en viktig del av arbeidet 
nettopp er det å ikke vite. Hun viste skisser fra ideer 
hun jobbet med, der vi fikk innblikk i fragmenter av 
tanker og ideer sammen med tidligere arbeid. Hen-
nes arbeidsmåte gjør at hun ikke hadde konkrete 
utkast å vise fram, men skapte en forventning til 
performancene som skal gjennomføres i mai.

Kjell Samkopf jobber mer konkret, på grunn av 
sin uttrykksform. Han ga blant annet en smakebit 
fra et LandArt-prosjekt i 1993 som han deltok i, og 
som resulterte i verket og CD-en Mårådalen Walk. 
Dette verket er basert på opptak av skritt, på forskjel-
lig underlag, og han benyttet det til å introdusere 
lytting for de frammøtte. 

– Å lytte aktivt krever en anstrengelse. Aktiv  
lytting påvirker hele kroppen. Hvis du vil lytte  
oppmerksomt, må du sitte stille, du må slutte  
å snakke, du må slutte å tygge eller spise, og i 
enkelte tilfeller velger vi også å holde pusten for  
et øyeblikk. Å lytte aktivt krever noe av oss, og  
i denne anstrengelsen ligger det en mulighet for 
utvikling og transformasjon. 

Oppmerksomhet kan oppøves. Det er imidler-
tid noe vi ikke har, men noe vi blir gitt når – og i 
den grad – vi trenger det. Vår oppmerksomhet blir 
aktivert fra utsiden, vi er kun i en viss grad i stand til 
å aktivere og kontrollere vår egen oppmerksomhet, 
fortalte Kjell Samkopf, og han la til at dette gjør at vi 
i så stor grad liker at oppmerksomheten blir «fanget» 
av andre. I språket snakker vi om å bli trollbundet.

Gjennom sine lydeksempler viste han publikum 
hvordan han arbeider med perspektiv, utsnitt og 
presentasjon, og at hans arbeider har mange likhets-
trekk med foto. Derfor kaller han arbeidene sine for 
sonografi. 

Samkopf viste til at lydkunst gir oss en anledning 
til å utvikle vår evne til å lytte, på samme måte som 
billedkunst gir oss anledning til å utvikle vår evne 
til å se. Når vi lytter, kan vi skifte mellom å lytte på 
forgrunn eller bakgrunn, vi kan lytte til helheten 
eller en spesiell del av lydbildet. For de fleste men-
nesker er lytting en vanestyrt, passiv handling, noe 
vi mekanisk gjør som en respons på ytre stimuli.  
Å lytte er imidlertid en ferdighet som kan utvikles til 

en aktiv handling. Kjell Samkopf er videre opptatt av 
hvordan det å lytte vanskeliggjøres av distraksjoner:

– Når vi lytter, kan vi ikke unngå å bli forstyrret 
av assosiasjoner, og når vi hører et lydbilde, kan vi 
bli bevisst at «dette ligner på noe jeg har hørt før», 
og straks vi sier dette til oss selv, slutter vi å lytte, og 
begynner i stedet å sammenligne med tidligere erfa-
ringer. Vi trekkes ufrivillig bort fra nuet, sa han. 

«Lyden av en vegg»
I arbeidet med Forbindelser la Kjell Samkopf vekt på 
at han er en gjest i husene på husmannsplassene og 
prøver å vise respekt. Derfor var han opptatt av at 
hans verk skal vise lyden av ærbødighet og lyden av 
varsomhet. Derfor prøver han å la tingene snakke, 
og samtidig holde seg selv i bakgrunnen.

– Lyd er bevegelse. Når noe beveger seg, så lager 
det lyd, sa han.

For de frammøtte presenterte han et «work in 
progress», der han spilte av Lyden av en vegg. Dette 
var opptak fra husmannsplassen Pinslund i Østre 
Toten. Her hadde han satt panelbordene i bevegelse, 
ved å tromme lett på panelene. Publikum fikk lytte 
til hvordan de ga forskjellig romklang og resonans, 
støy og samvirkning med panelene ved siden av. 

De fikk også lytte til opptak gjort av en rusten 
spiker, som ga forskjellig lyd etter hvor langt inn 
spikeren var slått inn i veggen.

– Det er han som har spikret opp bordene som vi 
hører, fortalte Kjell Samkopf, til et meget lyttende 
publikum. 

– Jeg har nok et lyttende øye, avsluttet han.

Toten Kunstforening mot nye måter 
og nye steder å formidle kunst på
Toten Kunstforening ble grunnlagt i 1954 og har 
både Øste Toten og Vestre Toten som dekningsom-
råde. På slutten av 1980-tallet var Toten Kunstfore-
ning pådriver og viktig bidragsyter til åpningen av 
Billerud gård, som utviklet seg til å bli et kjent møte-
sted for publikum, i dag kjent som Peder Balke-sen-
teret. Her har det vært årlige kunstutstillinger. 

Helt fra starten har Toten Kunstforening presen-
tert kunst av profesjonelle kunstnere til innbyggere 
på Toten og til gjester. Fra 1990-talet har foreningen 
hatt to årlige utstillinger.

Toten Kunstforening legger nå en ny strategi for 
aktivitetene. Gjennom prosessen vil man undersøke 
hvordan kunst kan møte mennesker, temaer og 
debatter i samfunnet på nye måter og nye steder, slik 
at det kan gi mulighet til et bredere møter med publi-
kum, for at de kan få kjennskap til, oppleve, erfare og 
bli nysgjerrig på ulike sjangere av samtidskunst.

Prosjektet Forbindelser – tre forlatte husmanns-
plasser, er et ledd i dette. 

Husmannsplassene

Drager, Vester Toten
Drager var en jordhytte, lik mange andre, bygd 
på midten av 1800-tallet på Toten. Tre vegger var 
steinsatt innvendig, mens den fjerde veggen og 
taket var av flis eller spon. Hytta hadde to rom og 
et fjøs for ku og sau. I nærheten lå en god vann-
kilde. Beboerne hadde små åkerlapper i nærhe-
ten som de dyrket, men de var neppe sjølberget. 
Andreas Eriksen bodde lengst på Drager,  
midt på 1800-tallet. Han var gift med Karen 
Hansdatter Karsrudødegård, og de fikk fire barn. 
De levde i svært trange kår på Drager. I dag er  
det kun tuftene igjen etter jordhytta på Drager.

Pinslund, ved Lena i Østre Toten
Pinslund ble satt opp rundt 1870. Huset var 
tradisjonelt bygd med stue, kjøkken og kammers 
med tregulv i alle rom. Karl Pinslund var den 
siste som bodde der, helt fram til han døde i 1989, 
84 år gammel. Han hadde sin store lidenskap i 
kjøkkenhagen. Ingen hadde så strøken hage som 
ham. Karl levde i pakt med naturen og de under-
jordiske på Pinslund. Han livnærte seg stort sett 
av jakt og grøden og hadde ikke store utgiftene. 

Vesterhagen, på Kapp i Østre Toten
Vesterhagen ligger vakkert til med vakker utsikt 
mot Mjøsa, Gjøvik og Ringsaker. Vesterhagen  
er den best bevarte av de tre husmannsplassene  
i prosjektet, og der hadde de innlagt strøm,  
men ikke vann, slik at beboere måtte greie seg 
med vann fra brønnen. Petter Vesterhagen  
var den siste husmannen der, fra begynnelsen  
av 1900-tallet og fram mot 1920. Det var andre 
fastboende på Vesterhagen fram til 50-tallet,  
og deretter ble plassen brukt som sommersted 
helt fram til 1980-tallet. 
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Helsekostforretningen ved Korsatunnelen averterer 
med nye proteinbarer, uten at forbipasserende later 
til å få noe energikick av den grunn. Her er det opp-
slåtte frakkekrager og nedslåtte blikk som gjelder; til 
og med måkene virker bistrere enn vanlig i blåsten. 

Sjøsiden byr på jugend- og postjugendarkitektur 
i skjønn forvirring, og Keiser Wilhelmsgate virker 
i grunnen storslått bare i navnet. Men det er før 
man svinger inn glassdørene til nummer 36 og blir 
fullstendig overrumplet av et av de flotteste lokalene 
i hele kunstforenings-Norge. Her har arkitekt Kjell 
Oscar Pettersen omskapt en tidligere Rema-butikk 
til en kunsthall med store, flotte utstillingsflater, 
lyst og luftig preg – selv om det ikke finnes et eneste 
vindu – og i tillegg skapt en effektiv illusjon av stor 
takhøyde i rom som mangler nettopp det. 

Kunsthallen har fått navnet KHÅK – enkelt og 
greit uttalt kåk – og er en samlokalisering av Stif-
telsen Kjell Holms samlinger og Ålesund Kunstfo-
rening. Den daglige driften skjøttes av intendant 
Anne Standal og galleriassistent Turi Hoem – som 
raskt får deg til å glemme både sludd og måker med 
morske oppsyn.

Fra katedral til khåk 
Det meste i Ålesund skriver seg fra de hektiske 
gjenreisningsårene etter brannen i 1904, og byens 

kunstforening er intet unntak. Den ble stiftet i 1906 
og er med det en av landets eldste. Sett i forhold til 
antall innbyggere i nedslagsfeltet er den også en av 
de største, med 530 medlemmer og 17 500 besøkende 
i 2016. 

Fra 1959 hadde kunstforeningen tilhold i bygget 
som etter hvert ble til Parken kulturhus, der de også 
hadde ansvaret for foajédriften.

– Bygget var fint det, men siden vi hadde foa-
jédriften, sto vi ikke fritt til å planlegge egne ting, 
vi var bundet opp av den timeplanen kommunen 
hadde lagt for sine arrangementer. Det ble mye 
kaffeservering og innkjøp av vin og andre ting som 
kanskje ikke er så interessante når du vil drive 
kunstformidling, sier Standal.

Så gikk plutselig husleia i taket.
– Vi betalte i årevis den husleia vi alltid hadde 

betalt til kommunen, men noen mente åpenbart at 
den var alt for lav. På et tidspunkt opplevde vi at vi 
hadde minimal støtte blant politikerne, og vi har 
en gratisavis her i byen som mente at vi gjorde det 
meste feil, fortsetter Standal. 

Andre krefter i Ålebyen var av en helt annen 
oppfatning. Gjennom generasjoner hadde byens 
fremste mesénfamilie – Holm – bygd seg opp en 
betydelig kunstsamling med tyngdepunkt i slutten 
av 1800-tallet og den norske nasjonalromantikken. 

Dessverre fristet samlingen en heller anonym tilvæ-
relse i magasinet på Sunnmøre Museum, og det ville 
styret i Stiftelsen Kjell Holm gjerne gjøre noe med. 
Noe mer bortkastet enn kunst som ingen ser, skal 
man som kjent lete lenge etter.

– Vi har alltid hatt et godt forhold til stiftelsen  
– ikke bare fordi de gir oss 200 000 i årlig støtte – og 
da de begynte å snakke om et mulig nytt lokale og 
behovet for at noen driftet samlingen deres, var det 
absolutt en tanke vi måtte ta stilling til, forteller 
Standal.

Fra idéen var lansert til flyttingen var unnagjort, 
tok det et drøyt år, noe som vel må betegnes som 
ekspressfart i slike sammenhenger. Skiltene i sen-
trum påstår fortsatt at Ålesund Kunstforening ligger 
i parken, men det gir ålesundingene blanke blaffen i. 
De strømmer til kunstforeningen som aldri før.

Likevel er det alltid noen som finner grunn til å 
klage. Etter nyåpningen i august i fjor, kom en av de 
finere ålesundsfruene bort til intendanten og sukket 
over at katedralpreget hadde forsvunnet. 

– Da tenkte jeg i mitt stille sinn at «yes – vi har 
tatt en riktig beslutning». Vi ønsker å ha en lav ter-
skel, at kunstforeningen skal være for alle og at det 

ikke skal være en høytidelig handling å komme hit. 
Etter at vi kom ned hit, har vi fått flere besøkende, 
nye besøkende og til og med flere medlemmer. Jeg 
har faktisk lyst til å rose styret og vår fantastiske 
styreformann Håkon Raabe for at de tok en så modig 
og sprek beslutning.

Hyperaktiv hybrid 
Boken Hvordan drive kunstforening i Norge inne-
holder sannsynligvis like mange økonomiske model-
ler som det finnes kunstforeninger, og Ålesund 
Kunstforening er spesiell på opptil flere måter. De 
lever nå i tett symbiose med Stiftelsen Kjell Holm, 
som eier bygget, krever inn leie med den ene hånden 
og betaler ut managementhonorar for driftingen av 
stiftelsens samling med den andre. 

Partnerne har utstillingsrom på nesten 700 m2 å 
boltre seg på. Stiftelsens samling legger beslag på det 
minste visningsrommet, med Adolph Tidemands 
«De ensomme gamle» fra 1851 på hedersplassen.

– Den finnes i en annen versjon på Nasjonalmu-
seet også, men vår, som selvsagt er en original, er 
større, sier Standal – med glimt i øyet og overdre-
vent, breialt ålesundstrykk på større. 

Det går mot slutten av den første vårmåneden, men Ålesund er ikke helt med på notene. 
Temperaturen vipper rundt null, og sluddet driver inn over Brosundet. Man skjønner hvor 
bysbarnet Ørnulf Opdahl fant inspirasjon til verkene Rainstorm og Vinter i Vest.

Kunstens velsignelse

Tekst av Øystein Rygg Haanæs
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Resten av lokalet bruker kunstforeningen til skif-
tende utstillinger av samtidskunst. Aktivitetsnivået 
er høyt, for ikke å si svært høyt, med 10–12 årlige 
utstillinger, filmkvelder og krokikurs – fulltegnet, 
må vite – og mye annet. 

– Oppgaven vår er å vise, formidle og selge kunst 
av profesjonelle og fortrinnsvis norske kunstnere. 
Vi prøver jo å misjonere litt og stille ut spennende 
kunstnere som vi synes at folk burde se, samtidig 
skal vi helst selge en del for å få det til å gå rundt.

Så langt har de gjort liten skam på sunnmørske 
kremmertradisjoner. Årlig omsetning ligger på 
rundt fire millioner – også det nokså uvanlig for en 
kunstforening av denne størrelsen.

Men så var det denne misjoneringen da. Først 
ut i 2017 var malerier av lokale debutanter, en type 
utstilling som per definisjon ikke er noen gullgruve. 
Deretter fulgte Jannik Abel med silketrykk og foto 
basert på arkivet til landets eldste kunstforlag. Besø-
ket var stort, og de som kom, ga seg god tid, men de 
kjøpte ikke all verden.

I april og mai er det stor fellesutstilling med 
kjente kunstnere som blant annet Per Fronth, 
Benjamin Bergman, Heidi Sand, Beate Einen og 
Stine Walderhaug. Verkene spenner fra maleri via 
smykkekunst til glasskunst og «origami i porselen». 
Så kommer en retrospektiv grafikkutstilling med 
Ørnulf Opdahl, og til sommeren vises verker fra 
stiftelsens samlinger sammen med highlights fra 
kunstforeningens egen samling – som etter 111 års 
drift teller rundt 240 verk.

– Det er kanskje heller ingen utpreget salgsutstilling?
– Nei da, du kan godt si at vi har gjort det vanske-

lig for oss selv, men det er denne balansen vi søker 
hele tiden. Det blir uansett en spennende utstilling 
som gir et fint historisk bilde av hvilke kunstnere 
som har stilt ut i Ålesund Kunstforening oppi gjen-
nom. Så kommer det jo utstillinger til høsten med 
Henrik Placht, Jacob Brostup og Nico Widerberg.

Grafikk gjør susen 
Ved siden av utstillingsvirksomheten driver Ålesund 
Kunstforening formidlingssalg av rundt 60 norske 
grafikere. Med storselgere som nevnte Opdahl og 
Widerberg i spissen, selges grafikk for en million i 
året. Det kommer godt med for en kunstforening 
som i motsetning til mange av sine søsterforeninger, 
ikke får en krone i offentlig støtte. 

– Det kommer jo tilbake som en slags bumerang 
dette at vi alltid har klart oss selv. Kommunen ser 
ingen grunn til å støtte noe som tross alt går rundt, 
og når vi ikke får støtte fra kommunen, er vi heller 
ikke kvalifisert til støtte fra fylket eller staten, og må 
fortsette å klare oss selv. Foreløpig går det, men det 
blir jo ikke akkurat lettere å selge kunst med tiden. 

De siste årene har vi hatt små underskudd, men hel-
digvis har vi litt penger på bok etter godt salg midt 
på 2000-tallet, sier Standal.

Å lagre, forsikre og vedlikeholde kunstforeningens 
egen samling er på ingen måte kostnadsfritt, og på 
årsmøtet i mars ble det gjort vedtektsendringer som 
åpner for at enkelte verk kan selges.

– Vi kunne vel tenke oss at samlingen ble noe 
redusert på sikt, slik at vi får mulighet til å kjøpe 
inn nye verk, gjerne av lokale kunstnere. Men dette 
er ikke noe vi rusher, og det er opprettet en egen 
komité som skal ta avgjørelser om salg og sørge for 
at det hentes inn profesjonelle verdivurderinger.

– Noe spesielt som står på ønskelisten?
– Et stort bilde av Sidsel Colbiørnsen. Hun  

vever fantastiske verk, og vi har bare et lite arbeid  
av henne fra 70-tallet. Så da vet du det.

Kunstens velsignelse
Å intervjue Anne Standal krever ikke veldig mange 
spørsmål – hun er av den typen som kan holde  
det gående en hel formiddag på et halvt wienerbrød. 
Denne energien har Ålesund Kunstforening  
nytt godt av i 22 år, men selv om intendanten  
fortsatt bare er 68 år ung, har hun varslet styret  
om at nok er nok. 

Noen «tilbakeblikksøvelse» er hun egentlig ikke 
helt klar for, men lar seg likevel lure utpå. 

– Ja, hva skal man si om høydepunktene? Det jeg 
helt klart kan si, er at det er ikke nødvendigvis noe 
sammenfall mellom hva jeg har opplevd som kunst-
neriske høydepunkter og hva som har fått publikum 
til å renne ned dørene. 

– Jeg hadde alltid ønsket å vise en utstilling av 
Leonard Rickhard – «stillhetens maler» – og det ble 
en realitet etter flere års venting. Det ble en fantas-
tisk utstilling og et flott samarbeid, men jeg kjente 
det langt inn i sjelen og ble bare så utrolig skuffet 
over at vi ikke fikk et større publikum. Men jeg  
er fortsatt stolt over å ha vist frem kunsten hans  
i Ålesund, altså! 

Kjartan Slettemark derimot, var et høydepunkt 
for både Standal og publikum: - Han var et sånt 
fantastisk kunstobjekt selv, så fylt av det han brant 
for, og også helt unik til å involvere andre. Han fikk 
blant annet en gjeng ungdommer med seg på kunst-
nerisk eksersis i parken – og så husker jeg at han ga 
oss kunstens velsignelse. 

Det siste kan sikkert komme godt med når KHÅK 
fra høsten av skal drives videre uten Standal. Selv 
kunne hun godt tenke seg å anbefale en kvinnelig 
etterfølger: – For å drive en kunstforening må du ha 
stayerevne, og vi kvinner er mye seigere. Menn gir 
seg så fort. Men det skal du kanskje ikke skrive. 

For tredje gang arrangerte Sandefjord 
Kunstforening Kunstprisutstilling.  
Prisen utdeles etter en juryering annet-
hvert år. Utstillingen bestod av verk  
av kunstnerne: Anna Daniell, Swan  
Dler Qaradaki, Trollkrem, kunstner- 
duoen Jennie Brigaker og Tor Erik Bøe, 
Per Kristian Nygaard og Marte Ramm 
Fortun. Sistnevntes verk Når du kommer, 
brister hotellets kropp og alle rommenes 
dører åpner seg, vant juryens bifall.  
Tidligere prisvinnere er Steinar Haga 
Kristensen og Jumana Manna.

Bak sponsoratet av prisen på 200 000 
kroner står to solid forankrede lokale 
aktører; Odd Gleditsch AS og Hvalfang-
stens Hus AS.

Kunstforeningens formål med 
kunstprisen er å støtte og stimulere 
unge, nasjonale talenter og gi framti-
dens kunstnergenerasjon utviklings-
muligheter. Sandefjord Kunstforening 
har som mål å være en viktig arena for 

unge samtidskunstnere både regionalt 
og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening 
håper kunstprisen vil være et viktig 
springbrett for kunstnere og til berikelse 
for publikum. 

Marte Ramm Fortuns verk, som i tillegg 
til å inneholde ulike objekter, også er en 
performance, ble vist til juryen og i tillegg 
på åpningen av kunstprisutstillingen  
den 25. mars. Kunstneren tok juryen  
med på en vandring fra spisesalen i Park 
hotell som ligger forbundet med kunst-
foreningens lokaler (hotellet som åpnet 
i 1961, ble tegnet av Arnstein Arneberg), 
via hotellresepsjonen og kunstforenin-
gens utstillingsrom, til bakrommet  
og en ustrukturert liten park bak kunst- 
foreningen. Performancen ble blant 
annet en bevisst kommentar til maler-
iene i hotellets foaje. Både ved Rudolf 
Thygesen maleri og Kristian Krohgs 
maleri i foajeen gikk kunstneren inn i en 
dialog med dem. Maleriene var ment for 

en annen tid og den visuelle betydningen 
og konteksten de er plassert innenfor, 
har falmet. Gjennom performancen ble 
verkene reaktivert, og nye betydninger 
og lesninger også ut fra et kunsthistorisk 
kjønnsperspektiv, ble vekket til live. På 
åpningen ble performancen gjennomført 
i utstillingsrommet.

Juryen bestod av: Tone Lyngstad Nyaas, 
kurator, Haugar Vestfold kunstmuseum, 
Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør, 
Stavanger Kunstmuseum, Lotte Konow 
Lund, kunstner og førsteamanuensis, 
Kunsthøgskolen i Oslo, rådgiver i Norske 
Kunstforeninger Anne-Grethe Thoresen  
samt styreleder i Sandefjord Kunstforening, 
Signe Hultgren.

Kunstprisvinneren kommer tilbake med 
en separatutstilling i Sandefjord Kunstfo-
rening våren 2018.

Sten Nilsen

Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2017

Marthe Ramm Fortun, Når du kommer, brister hotellets kropp og 
alle rommenes dører åpner seg (2017). Foto: Kristine Jakobsen
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Det betyr ikke at det siste tiåret har vært stillestående. 
Tvert imot. Wrånes har gjort performancer i Amster-
dam, Dhaka, Colombo, New York, Los Angeles og 
København, for bare å nevne noen få, og hun har 
blant annet stilt ut på Henie Onstad Kunstsenter, 
Astrup Fearnley Museet og Sydney-biennalen. Hun 
har også vært innom Museet for samtidskunst tid-
ligere, i utstillingen I wish this was a song: music in 
contemporary art i 2012. 

Nettopp musikken har vært et gjennomgående 
element i hennes praksis, og Wrånes hadde både 
teater- og musikkutdannelse da hun søkte over til 
kunsten. Men de musikalske fremføringene hennes er 
ofte pakket inn i eksentriske, overdådige og groteske 
kostymer og rekvisitter. Første gang jeg overvar en 
av Wrånes’ performancer, var på kunstakademiets 
avgangsutstilling på Stenersenmuseet, der hun sang 
med et bh-formet bind for øynene og seks bryster, 
som på et pattedyr. Hun ble kjent for et større publi-
kum da hun spilte på et flygel – som hun deretter 
satte fyr på – som hang utfor en loddrett fjellvegg  
i Lofoten i 2010.

Da Nasjonalmuseet skulle legge ned grunnsteinen 
på anleggsplassen til det nye museet på Vestbanen i 
Oslo i fjor, ble en syngende Wrånes løftet med heise-
kran mange titalls meter over bakken, med steinen, 
som var overlevert fra dronningen og kronprinsessen, 

i ryggsekken. Grunnstein-nedleggelsen var for øvrig 
et av få tilfeller der hun ikke stilte i trollkostyme – et 
annet av Wrånes’ kjennetegn. 

– Ettersom du sto for grunnstein-nedleggelsen 
på Vestbanetomten, kan man si at du var den første 
kunstneren i det nye Nasjonalmuseet. Og så er du sist 
ut her i Museet for Samtidskunst, som stenger dørene 
for godt til høsten. Har du tenkt på at du er den siste 
kunstneren som tar i bruk denne bygningen?

– Det er spesielt. Det har jo ofte vært snakk om 
hvor problematisk dette bygget er som visningssted 
for kunst. Det kan jeg for så vidt være enig i. Men det 
er også en veldig spennende bygning å jobbe med. 
På et vis prøver jeg å hedre arkitekturen med denne 
utstillingen, gi den en siste drakt. Ommøblere, kle 
den om, jobbe med potensialet som ligger der. Det 
er noe jeg ofte tenker når jeg skal stille ut et sted: Det 
er fint å være på lag med bygget, å få det til å fungere 
på dets egne premisser. 

– Har arbeidet ditt gått i en mer skulpturell ret-
ning de siste årene?

– Jeg tenker vel at det alltid har vært noe skulp-
turelt og installatorisk over det. Når jeg gjør en per-
formance, jobber jeg i rommet, og det er alltid mye 
materialer og håndverk involvert. Jeg «skulpturerer» 
kroppen. Den store forskjellen er at jeg nå får lov til 
å oppholde meg i rommet over lengre tid, og får lage 

Uten 

Det er sjelden kost at en norsk kunstner har sin første hjemlige separatutstilling på Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design, men det er faktisk tilfelle når Tori Wrånes fyller hele 
første etasje i Museet for samtidskunst med utstillingen Hot Pocket. Når hun tenker etter, 
stilte hun riktignok ut på Unge Kunstneres Samfund i 2009, men da var hun fortsatt student 
på Kunstakademiet.

bakkekontakt

Tekst av Simen Helsvig

Tori Wrånes, Track of Horns (2015) Foto: Eirik Slyngstad
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ting som har lengre varighet. Men jeg overfører også 
noe av det performative til objektene. Jeg prøver å få 
tingene til å puste. 

– Bokstavelig talt, som med den prustende og 
snakkende steinen som hang ved inngangspartiet på 
Astrup Fearnley Museet under utstillingen Europe 
Europe.

– Ja, absolutt. Det handler om å tro på at tingene 
også har liv. 

Et vrengt, pelskledd museum
Hot Pocket blir Wrånes’ største produksjon til nå. 
For å gjennomføre performancen Sirkling, der 
publikum skal sitte på en roterende dreiescene 
midt i hovedsalen, mens lodne dyr synger og bærer 
gråstein omkring dem, har hun måttet hente hjelp 
fra Nationaltheatret. En gruppe kunststudenter er 
hentet inn som assistenter for å få alt ferdig i tide. 
De holder til i et provisorisk verksted i øverste etasje 
som mest ser ut som kostymeavdelingen på Ope-
raen. Wrånes selv svirrer frem og tilbake fra det ene 
verket til det andre iført hvit overall. I de drøye to 
ukene som gjenstår før utstillingsåpningen, er tiden 
så knapp at hun blir nødt til å benytte anledningen 
under intervjuet til å få spist matpakken.  

– Jeg har visst om denne utstillingen i to år, 
men jeg jobber nok best med kniven på strupen. 
Likevel er det fint at det får lov til å summe i hodet 
såpass lenge. Jeg har alltid tenkt at rommene i dette 
bygget har forskjellig karakter, og noe av det første 
jeg fikk for meg, var at jeg måtte få dem til å henge 
bedre sammen. Derfor har vi dekket gulv og vegger 
med tepper, og vi har kablet over en kilometer med 
høyttalerledninger, så det blir lyd i alle rommene 
i første etasje. I tillegg skal lyset pulsere, som om 
vi gir døgnet en ny rytme. Utstillingen heter Hot 
Pocket, og med teppene tenker jeg at man skal få 
følelsen av å komme inn i en varm lomme, at man 
går inn i magen på et pelskledd dyr. Vinden har 
fulgt med i pelsen, og uler fra høyttalerne rundt om 
i de forskjellige rommene.  

– Vrenge-motivet er noe som går igjen i flere verk: 
Du plasserer ofte ting opp-ned og bak-frem. Er dette 
noe du er opptatt av? 

– Det er noe ikke noe jeg har gjort bevisst, men det 
er vel sånn jeg opplever at verden er: Alt kan vrenges, 
men fortsatt være sant. Det ene verket som du referer 
til, hvor jeg henger opp-ned mens klærne jeg har på 
er «riktig» vei, har tittelen The opposite is also true.  
Å oppleve motsetninger gjør at man verdsetter begge 
sider. Jeg tror det kanskje henger sammen med et 
ønske om frihet og toleranse. Ting ikke er entydige, 
men kan ha vidt forskjellige betydninger for folk.

– Den amerikanske poeten Allen Ginsberg hadde 
et prinsipp som han formulerte som «First thought, 

best thought». Mitt inntrykk av dine arbeider er at de 
synes å basere seg på innfall som skal realiseres uav-
hengig av komplikasjonene og barrierene som dukker 
opp underveis.

– Det kan selvfølgelig være slik. De siste årene har 
det vært så mye aktivitet at vi er nødt til å si: «Vi gjør 
det slik, og så blir det som det blir». Men ofte tenker 
jeg også at jeg jobber helt uten regler. Jeg jobber 
stedsspesifikt, men ser gjerne ikke stedet før jeg 
kommer dit og skal vise noe én eller to uker – eller to 
dager – senere. Da kan ting endre seg totalt. Likevel 
er det jo slik at det man til sist ender opp med, fort-
satt er den første tanken – den har bare blitt preget 
av mange tilfeldige møter med folk underveis. 
Det skolerte trollet
I en performance på New Yorks Sculpture Center 
i fjor, i en utstilling som passende nok het The 
Eccentrics, ankom Wrånes scenen på et hvitt, blin-
kende hoverboard, spillende på seljefløyte og ikledd 
trollkostyme. Hvordan oppstår et slikt absurd bilde? 
Kommer hvert av elementene gradvis, eller kommer 
idéen «troll på hoverboard» brått og plutselig?

– Det er et bilde som kommer plutselig. Jeg er 
ikke bevisst det der og da, men det skyldes nok at jeg 
elsker merkelige, odde sammenstillinger. Som norsk 
folkeinstrument har seljefløyten en tidslinje som 
strekker seg langt tilbake i historien, og har dermed 
en helt annen klang og temperatur enn et hoverboard.  

– Å spille fløyte mens man balanserer på et 
hoverboard er vel heller ikke helt enkelt. Det virker 
som mange av situasjonene du iscenesetter i perfor-
mancene handler om å skape en slags snublesteiner 
for musikalske fremføringer, å se hvor mye man kan 
rokke ved balansen?

– Det er først når man kjenner motstand at man 
oppdager hvor mye man har å gi, og det er da man 
også nærmer seg det totalt ærlige og ekte. Det å følge 
alle vedtatte regler om hvordan man synger fint, og  
å treffe tonene perfekt – det er ikke så spennende. 
Det som er interessant er å finne ut av hva som bor  
i hver enkelt kropp. Hva skjer hvis jeg bærer en 
musiker på ryggen mens jeg spiller trekkspill og 
synger, og det er så tungt at jeg nesten ikke klarer å 
gå? Da begynner jeg å nærme meg en annen kvalitet. 
Noe lignende skjer når man synger hengende opp-
ned. Det er begrenset hvor lenge jeg klarer å gjøre 
det. Det skjer noe med stemmen, og hodet fylles opp 
med blod. Det er den samme motstanden som ligger 
der når man setter i gang helt umulige ting, som i 
en nylig utstilling der jeg omgjorde et helt rom til et 
abstrakt maleri. Men det er så deilig når man klarer 
å pushe seg selv.

– Men selv om du snakker om unngå det perfekte 
og skolerte, er jo du opprinnelig utdannet musiker. 
Når du synger, er det jo tydelig at det er en profesjonell 

musikalitet i bunn, riktignok kledd inn i trollkostymer 
og rekvisitter. Det å ta på seg de groteske kostymene 
eller skape barrierer for fremføringene, handler ikke 
det også om å skape så sterke kontraster at du kan 
tillate deg å ta i bruk den skolerte stemmen?

– Det tror jeg kanskje du har rett i. Jeg tror motiva-
sjonen opprinnelig var å gi stemmen mer plass. Jeg 
hadde lyst til at Tori Wrånes skulle identifiseres med 
stemmen, ikke fjeset. Da jeg begynte å jobbe med 
masker og dekket meg til, opplevde jeg en ekstrem 
frihet. Det har aldri vært noe gøy å bare synge fint, 
men ved å dekke meg til og ved jobbe mot det gro-
teske, kunne jeg synge akkurat som jeg ville. Tilbake 
til dette med snublesteiner: På performancen Yes 
Nix på Performa-festivalen i New York jobbet jeg 
med profesjonelle sangere, men plasserte dem på 
sykkel. Det øyeblikket der de må konsentrere seg om 
noe som er fysisk vanskelig samtidig som de synger 
– det er så fint. De klarer ikke fokusere på å synge 
perfekt, men går lenger inn i seg selv, blir enda mer 
seg selv når de synger. 

– Hvorfor tiltrekkes du av disse troll-aktige  
vesenene som så ofte dukker opp i verkene dine?

– Vi har alle mangfoldige personligheter. Jeg 
er interessert i å vise hele spekteret av det å være 
menneske, også de dårlige og onde sidene. Trollet 
representerer oss alle, på et vis. Jeg har alltid vært 
interessert i å manipulere utseendet og å bygge for-
skjellige karakterer, og jeg tror det henger sammen 
med det vi snakket om tidligere, at det gir en frihet  
i måten man synger og opptrer på. Trollene er jo 
også sjarmerende i all sin stygghet, og jeg har alltid 
vært tiltrukket av outsidere. 

– En annen ting som går igjen i arbeidene dine,  
ved siden av kostymene, er at både skulpturene og  
du selv ofte henger fra taket, eller er plassert litt for 
høyt opp på veggen. Hva kommer det av?

– Det er nok noe som er instinktivt. Det er så  
mye plass der oppe. «Selvfølgelig skal vi bruke den 
plassen», har jeg tenkt.  

– Så det handler også om å skape seg en nisje i 
kunstrommet, et område som ikke er brukt fra før?

– Ja, kanskje det. I det siste har jeg faktisk jeg 
tenkt å ha objektene lavere, så alle kan få lettere 
tilgang til dem. Men jeg elsker ting som henger,  
ting som ikke har bakkekontakt. 

Tori Wrånes, Desert Troll-technique (2016)
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Når bruksverdien dør, er det det ubrukelige som 
får verdi. Er kunstverdenen tradisjonshåndverkets 
eneste utvei?

«Kan man leve som kurvmaker i Norge i dag?», 
er det mange som spør meg etter at jeg begynte som 
lærling i det verneverdige kurvmakerfaget. For å ta 
fagbrev som kurvmaker kreves en læretid på 3,5 år. 
Per dags dato finnes det fire fagutlærte kurvmakere 
i landet, og tre lærlinger. Et av verdens eldste og 
mest sentrale håndverk er i dag en verneverdig 
utdanningskuriositet ingen har hørt om. Ikke fordi 
kurver ikke lenger er i bruk, flettede produkter finnes 
overalt, men fordi vi har fjernet oss fra produksjonen 
av dem. Spørsmålet om man kan leve som kurvmaker 
i Norge kan kanskje virke søkt og nesten retorisk. 
Selvfølgelig kan man ikke det, er det åpenbare svaret.

Tradisjonshåndverkere kan oppfattes som 
bakstreverske. Man antar kanskje at teknologien for 
lengst har brakt oss videre, og at det kun er nostalgi 
som får spesielt interesserte til å stoppe opp ved det 
gamle. Dette stemmer kanskje i noen tilfeller, men 
ikke i alle. Selvsagt finnes det eksempler på moderne 
verktøy som er langt mer effektive enn gamle hånd- 
redskaper. Det vi kaller utvikling er likevel mer enn 
bare redskap og teknologi. Vel så mye er det vår  
evne til å utnytte land som er fattigere enn oss selv 
som effektiviseres. Kurvfletting for eksempel, det 
finnes ikke maskiner som fletter kurver. Det at vi  
i Norge har utviklet oss vekk fra den gammeldagse 
kurvflettingen, er ikke et spørsmål om teknologisk 
nyvinning, vi har bare fått noen andre til å gjøre  
det for oss.

Alt ser ut til å falle på pris. Hvordan konkurrere 
med de asiatiske arbeiderne? Kampen synes tapt 
allerede før den er startet. «Stive priser» hører jeg  
det viskes rundt kurvene mine når de vises frem. 
Blendet av prisplakater har vi mistet grepet om 
tingene rundt oss og hva de er verdt. Når produksjo-
nen er gjort usynlig, glemmer vi at tingene kommer 

fra et sted og at noen faktisk har laget dem. Varer 
fremstår som ferdige kjøpbare produkter som har 
oppstått ut av ingenting, kun med pris som fremste 
identifikasjon å navigere etter. Spesielt når det gjel-
der bruksgjenstander, er ikke disse lenger stolthet, 
tradisjon, håndverk eller kunnskap, de er kun ting, 
selvfølgeligheter i et land der alle allerede har hva de 
trenger.

Det er åpenbart hvordan prisnivået på norske 
kurver kan virke absurd i en slik setting. I et sam-
funn som drukner i billige bruksting, forventer vi 
en tilgjengelighet norsk håndverk ikke kan gi. Men 
om det ikke kan være tilgjengelig, hva kan det bidra 
med da? At markedsføring stadig oftere handler 
om historiefortelling fremfor produktene i seg selv, 
er ingenting nytt. Jeg slutter likevel ikke å undre 
meg over hva som skjedde med bruksgjenstandenes 
status og egenverdi. Kanskje kjenner jeg det tyde-
ligere nå som jeg selv tvinges til å konseptualisere 
mine egne kurver. For meg er de kurver skapt for å 
oppbevare eller bære noe i, vakre i sin enkelhet. Det 
holder imidlertid ikke, de må være noe mer. En kurv 
kan ikke lenger bare være en kurv. Hvis det «bare» 
er en kurv vi trenger, kjøper vi den raskt og masse-
produsert hos en av interiørkjedene. Skal de norske 
kurvene overleve, må de representere noe annet.

Kanskje skal vi helst ikke trenge de norske kur-
vene for at de skal ha verdi. En norskprodusert kurv 
til mangedobbel pris av de andre kurvene kjøper 
man sannsynligvis ikke fordi man trenger den. Aller 
helst skal det kanskje til og med ikke være brukende. 
Et flettet overdimensjonert fat uten hanker, designet 
kun for å henge på , er for eksempel langt enklere å 
ta seg betalt for enn en kurv man kan plukke sopp 
i eller gå i butikken med. For ikke å snakke om den 
opphøyde verdien i skulpturelle flettede og gjerne 
ugjenkjennelige former. Når bruksgjenstandene er 
blitt selvfølgelige, kan man gå til det ubrukelige for å 
skape verdi. Jo lenger vekk fra nytteverdi vi beveger 

Kurver i overflødighetens tid

Tekst av Kristine Hognerud Træland

Kommentar utenfra oss, desto mer fjerner vi oss også fra det kunstige og 
ydmykende prisnivået bruksgjenstandene ligger på.

Kurvmakerutdanningen jeg er i gang med, er 
tilrettelagt gjennom noe som heter Kulturringen, 
et eget utdanningskontor for små og verneverdige 
håndverksfag. Vi er en liten gjeng med lærlinger 
i forskjellige fag, smeder, trebåtbyggere, filigran-
sølvsmed, salmaker, gjørtler, strikkelærling, og meg, 
kurvmakerlærlingen. Et par ganger i året samles vi 
for tverrfaglige seminarer. Nylig var vi på bedriftsbe-
søk hos en smed som med stor suksess hadde meldt 
overgang fra bruks- og hyttemarkedet til kunstfeltet. 
I stedet for å lage beslag til dører, rekkverk og andre 
tradisjonelle smedoppgaver lagde han nå skulptu-
relle og symbolske objekter til et helt annet marked, 
og for en helt annen pris.

Smeden som gikk over til kunstverdenen, ble 
brukt som et glanseksempel bedriftsbesøk verdig. 
Til tross for å være lærlinger i verneverdige tradisjo-
ner lærer vi at vi må være nytenkende. Skal tradi-
sjonshåndverket være levedyktig, må det kunne 
språkliggjøres og konseptualiseres, gjøres til noe 
annet, noe mer, noe luftigere. Grensene mellom 
kunst, brukskunst og kunsthåndverk gjøres stadig 
mer uklare når selv det mest material- og håndverks-
baserte tvinges over mot det abstrakte. Den konkrete 

kurv betyr ingenting, og kan som bruksgjenstand i 
beste fall kun reddes av konnotasjonene, som norsk-
produsert, økologisk, naturmateriale, etisk osv.

Det er noe paradoksalt over verdien det abstrakte 
tillegges, når tradisjonshåndverkets tiltreknings-
kraft kanskje snarere ligger i det motsatte, det 
konkrete og håndfaste. Ønsket om forankring i en 
kultur der alt flyter og tiden renner i en uoversiktlig, 
virtuell sfære uten å etterlate oss annet enn oversti-
mulerte tanker og trøtte øyne. Håndverket gir oss 
noe å holde fast i, vekker sansene våre og minner oss 
på hvor vi kommer fra. For forbrukeren kan lokale, 
håndlagde hverdagsgjenstander bidra til å innhente 
mening og etterlengtet integritet i gjenstandene vi 
til daglig omgås og spinner hverdagene våre rundt.

Vi lever i et samfunn som kveles av plastikk. 
Likevel fremstår drømmen om å ville lage kortreiste 
og nyttige fletteprodukter som både usannsynlig 
og ambisiøs. Kan det finnes en fremtid for økolo-
giske nyttegjenstander som kurver, ryggsekker eller 
vesker laget av norske naturmaterialer? Tiden vi 
lever i viser et behov for norsk tradisjonshåndverk 
som strekker seg lengre enn pyntegjenstander. Kun 
tiden vil vise om det etiske, bærekraftige og lokale 
håndverket virkelig er bakstreversk, eller snarere 
fremtidsrettet. 

Illustrasjon: Yokoland
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Bygget er tilnærma kvadratisk, og den berande 
konstruksjonen er i plaststøypt betong. Arealet er 
på 2400 kvadratmeter. I lobbyen er det slipt betong-
golv, kafé og to utstillingsrom. I lobbyen og i kafeen 
er det ein himling av eikespiler. I utstillingssalane 
er det himlingar av strekkmetall med spottar. Dei 
aller fleste veggane i bygget har eit lag av kryssfinér, 
slik at det er enkelt å henge opp kunst. Vindauga 
og glasfasaden er i aluminium, noko som gir lenger 
levetid og som gjer det enklare å vedlikehalde. Frå 
lobbyen går det ei trapp i betong kledd med turkise 
plater opp til andre, tredje og fjerde etasje.

– Oppdraget vårt er å ta vare på, granske, formidle 
og stille ut, seier Fridtjov Urdal, som er utstillings- 
sekretær ved museet. 

Han fortel at museet legg vekt på å famne breitt 
ved å kombinere lokal, regional, nasjonal og interna-
sjonal kunst. 

– Vi ser det som ein del av oppgåva vår å bygge 
opp og fremje lokale kunstnarar, fortel Urdal. 

Prosessen bak ei ny utstilling er ulik frå gong  
til gong. 

– Vi må alltid ha oppdraget vårt med oss i pro-
sessen fram mot ei ny utstilling. Vi ønskjer å halde 
utstillingane varierte og må difor ha eit medvite 
forhold til det vi skal formidle. I nokre utstillingar 
finn ein alt frå det vanlige konvensjonelle biletet  
på ein vegg, til ein abstrakt sau som ikkje er mogleg 
å sjå, seier utstillingssekretær Urdal.

Må fornye seg ofte
Han fortel vidare at dei har utfordringar som skil seg 
frå andre museum når det kjem til kor lenge ei utstil-
ling skal stå framme.

– Vi kombinerer faste utstillingar, som står over 
lengre periodar, med kortare og meir omskiftelege 
utstillingsperiodar. Vi har truleg andre utfordringar 
enn museum på større stadar fordi det er færre som 
er busette her. Det tek kortare tid før alle aktuelle 
museumsgjestar har fått med seg utstillinga enn det 
vil gjere i større byar. 

Den faste utstillinga ved museet, våren 2017,  
har fått namnet: Krig og fred og religion og politikk 
og sånn.  

– Utstillinga formidlar desse temaa på ulike 
måtar. Ein kan til dømes sjå kunst som handlar om 
konfliktar, som Vietnam-, Afghanistan- og Balkan-
krigen, fortel Urdal.

Utstillinga spenner vidt, og kunsten er i teknikkar 
som maleri, grafikk, fotografi, skulptur, tekstil, por-
selen, glas, bronse, tre og readymades. Verka er laga 
frå 1970 og fram til i dag. 

– Utstillinga formidlar meiningskunst og ber 
tydeleg preg av at kunstnarane sjølve får komme til 
orde, seier Urdal.

Kunstverka er samla inn gjennom innkjøp, forde-
lingar frå Norsk kulturråd og gåver til Fylkesgalleriet 
si avdeling for refusert kunst. Sistnemnte avdeling 
blei oppretta medan museet framleis bar namnet 

Kunsten å lukkast

Midt i sentrum av Førde finn vi Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Då det nye 
museumsbygget opna dørene i 2012, bar arkitekturen preg av å vere ny og 
moderne. Museet skil seg framleis ut frå andre bygg i nærleiken på grunn av 
den lyssette glasfasaden. 

blant fjord og fjell

Tekst av Kjell Åsmund Sunde

Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Foto: Sogn og Fjordane Kunstmuseum



KUNST PLUSS #2, 201736 + 37

Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane. Avdelinga samla 
inn kunst som av ulike årsakar hadde blitt refusert 
andre stadar i landet. Fagleg var den innsamla 
kunsten heilt på høgde med annan kunst, men  
verka hadde blitt refuserte av di dei vekte motstand. 

– Den refuserte kunsten vi samla inn, hadde 
skapt reaksjonar gjennom bodskap, utsjånad og 
anna, fortel Urdal.

Viktig med samarbeid
Sogn og Fjordane Kunstmuseum blei frå 2009 orga-
nisert i stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MISF). 
Noko som gjorde at dei fekk driftsansvar for fleire 
driftseiningar spreidd over heile Sogn og Fjordane. 
Einingane Sogn og Fjordane Kunstmuseum har 
ansvar for, er: Sogn Kunstsenter i Lærdal, Eikaas-
galleriet i Jølster, Astruptunet i Jølster og Anders 
Svor Museum i Hornindal, i tillegg til museet i Førde. 

Dei tilsette ved museet er òg opptekne og avhen-
gige av gode samarbeid med lokale organisasjonar 
og lokalt næringsliv.

– Vi er heilt avhengige av gode samarbeidspart-
narar. Til ei av utstillingane våre trong vi å bygge ei 
løe ved rådhuset i Førde. Vi trong å få på plass eit 
dugnadskompani for å få i gong arbeidet. Det fekk vi 

på plass ganske fort, mykje grunna gode relasjonar 
og godt naboskap bygd opp over tid, seier museums-
sekretæren.

Han fortel at dei prøver å halde dørene opne for 
gamle og nye samarbeid.

– Vi ønskjer å halde dørene opne så langt det let 
seg gjere, men det er klart at det finst avgrensingar, 
til dømes økonomiske. 

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival har 
vore ein av dei viktigaste samarbeidspartnarane til 
Kunstmuseet i mange år. 

– Førdefestivalen er særs viktig for oss. Dette er 
ein kulturarena som har vakse seg stor og skapt seg 
eit internasjonalt namn. Det er difor heilt essensielt 
for oss å gjere oss synlege i arbeidet med og rundt 
festivalen, seier Urdal.

Ein instans som Urdal kunne tenke seg meir sam-
arbeid med, er skulevesenet. 

– Skuleklassar besøker ofte museet, men det er i 
tilknyting til fag som kunst og handverk. Eg meiner 
det er for lite bruk av kunst som undervisningsarena 
for andre fag. Til dømes kunne ein nytte utstillinga 
vår om krig og fred som ein del av samfunnsfagun-
dervisninga, avsluttar Urdal.

Installasjon med Magne Vagnsnes ved Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum. Foto: Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)

Ingrid Book og Catrina Hedén, Nikolais natt. 
Foto: Sogn og Fjordane Kunstmuseum.
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Bokomtaler Internet warriors
Kyrre Lien
2017

Den norske filmskaperen Kyrre Lien 
begynte sin research på kommentar-
feltene i tilknytning til nyhetene på 
internett i 2013. Han ble fascinert av 
hvor mye hat og uvitenhet det var blant 
innsenderne. Han begynte å undersøke 
profilene og prøvde å finne ut hvem 
disse menneskene var. Mange virket helt 
normale, hadde familie og så ut til å være 
hyggelige mennesker. Men kommenta-
rene de skrev i kommentarfeltene var i 
høy grad ekstreme og virket uforenelig 
med personene bak. Lien begynte en 
treårig undersøkelse av livene til noen av 
de mest ivrige kommentatorene. Dette 
har resultert i boken Internet Warriors. 
Liens undersøkelser brakte ham bl.a. 
inn i norske fjorder og ut i ørkenen i 
USA hvor han traff på mennesker med 
oppfatninger som ofte var ulogiske. 
Homofober, rasister, kvinnehatere, alle 
påtruffet online. Bak alt hatet fant han 
ensomme mennesker, med en følelse av 
ikke lenger å være en del av et samfunn 
eller et fellesskap. Boken er tilgjengelig 
hos Tronsmo bokhandel, Oslo.

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. 
Norske tekstilkunstnere 1977-2017
Grapefrukt forlag, 2017

I forbindelse med Norske tekstilkunstne-
res (NKT) 40-årsjubileum utkom publika-
sjonen Ode til en vaskeklut, hymne til en 
tiger. Norske tekstilkunstnere 1977-2017. 
Utstillingen i Kunstnerforbundet hadde 
samme tittel. Publikasjonene setter fokus 
på tekstilens nære historie i Norge, gjør 
nedslag i NTKs fagpolitiske kamp, tekstil-
kunstens utvikling og undersøker hvil-
ken plass tekstil som metode, materiale 
og tradisjon har på kunstscenen i dag. Av 
bidragsytere kan nevnes Marte Dani-
elsen Jølbo, Anne Karin Jortveit, Runa 
Boger, Toril Moi, Sissel Ree Schjønsby 
og Lotte Konow Lund. Boken er utgitt på 
Grapefrukt forlag med Ingvill Henmo, 
Lise Bjørne Linnert og Sidsel Palmstrøm 
i redaksjonsgruppen. Publikasjonen er 
tilgjengelig hos Kunstnerforbundet, Oslo.

Svev / Norwegian Ski-Jumps 
Espen Tveit,
Journal förlag, 2016

I Norge er det nå bare litt over to hundre 
gjenværende hoppbakker med stillas. 
Espen Tveit har fotografert de fleste mel-
lom Steinkjer og Vest-Agder, ikke først og 
fremst for dokumentasjon, men som et 
kunstprosjekt med svart-hvite fotografier 
med tanke på utstillinger og bokutgi-
velse. Det var stillasene Tveit var opptatt 
av, det at de ofte står som mystiske tårn i 
«svarte skauen». Mange av dem er delvis 
skjult av trær og busker eller sterkt preget 
av forfall. Flere er revet etter at Tveit 
fotograferte dem. En viktig del av norsk 
hverdags- og konkurransekultur er i ferd 
med å forsvinne. Svev var utstillingstittel. 
Norwegian Ski-Jumps er boktittel. Boken 
er tilgjengelig hos Tronsmo bokhandel.

Trøndersk abstraksjon
Anders Sletvold Moe
Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, 2017

Trøndersk abstraksjon fokuserer på en 
tidligere lite synliggjort del av nyere 
norsk kunsthistorie, og setter abstrakt 
kunst i Trøndelag inn i en større kon-
tekst. Boken tar utgangspunkt i Anders 
Sletvold Moes utstilling med samme 
navn ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag, 
som vakte stor publikumsinteresse i 
2016. Boken utforsker trøndersk abstrak-
sjon og dets bidrag til norsk kunst gjen-
nom kunsthistoriker Hilde Mørchs tekst, 
og gir et innblikk i kunstnerens tankepro-
sesser i et intervju av Eline Bjerkan. Den 
inneholder detaljerte reproduksjoner av 
Sletvold Moes verk og installasjonsbilder 
fra utstillingen. Trøndersk abstraksjon 
presenterer alle Sletvold Moes 19 verk 
fra utstillingen, og setter søkelyset på 
fem trønderske kunstnere; Arve Hovig, 
Johs. Rian, Lars Tiller, Jakob Weidemann 
og Roar Wold. Boken er tilgjengelig hos 
Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Who cares
Trond Johan Andersen
Interface media as, 2017

Who cares er en fotokunstbok fra Trond 
Johan Andersen. Parallelt med foto-
grafiene som vitner om et samfunns 
kollaps, opptrer Lena Ronges korte og 
poengterte tekster som en indre monolog 
boka gjennom. Samspillet mellom bilder 
og tekst gjør at fotografiene like gjerne 
speiler menneskets indre kamper som 
ruinene en væpnet konflikt etterlater 
seg. Selv sier Trond Johan Andersen det 
slik: Who Cares er et sosialt budskap. Jeg 
er en deltager og betrakter av et indre og 
ytre livsløp, ofte synlig i det etterlatte. 
Vesentligst i våre liv er å føle trygghet 
– for mange mer en drøm enn virkelig-
het. Boken er tilgjengelig hos Tronsmo 
bokhandel, Oslo.

Close Enough
Knut Steinar Bøe
2017

I boka Close Enough viser Knut Steinar 
Bøe seg fra flanørens side. Utgangspunk-
tet og metoden er to fotografiske motiver, 
tatt fra samme sted med et kort mellom-
rom, som har blitt satt sammen til ett 
helhetlig bilde, beslektet med et historisk 
diptyk. Det er reiseskildringer og fotogra-
fiske notater. Oslo er hovedmotivet for 
Bøes vandringer, men boken inneholder 
også bilder fra andre steder i Norge som 
Ålesund, Trondheim, Haukelifjell, samt 
reisesekvenser fra blant annet Opatia, 
Brac, Dubrovnik og Korcula i Kroatia, 
Sousse i Tunisia, Varna i Bulgaria, Berlin 
og St. Petersburg. Vandringen og de 
fotografiske undersøkelsene er viktigere 
enn selve stedene. Bildene finner sin 
modell for en slik tidløshet i møtet mel-
lom strenge rammer og fullt kaos, ideal 
og realisme, den skjønne form og den 
sublime formløshet. Fotografens tanker 
rundt bokens tittel stiller seg spørrende 
til om motivet blir mer virkelig jo mer 
mekanisk vellykket det er frembrakt. 
Utopien om den naturalistiske formen 
som modernismen ga avkall på, med ett 
unntak – det fotografiske bildet. Boken 
kommer i et opplag på 25 nummererte og 
signerte eksemplarer og er tilgjengelig 
hos Tronsmo bokhandel, Oslo.
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Nikolais natt
Book/Hedén
Hong Kong Press, 2017

Boka Nikolais natt er sett saman av 7 still-
bilete frå videoar som syner kulturland-
skap, menneske og natur i Jølstertrak-
tene, saman med sitat frå Nikolai Astrup 
sine brev og notat. Kunstnarane Ingrid 
Book og Carina Hedén tek utgangspunkt 
i ulike stader som var knytt til Astrup, 
mellom anna fleire av motiva som vart 
planlagde, men ikkje utførte. Kunstna-
rane sine val av tekstar synleggjer dei 
vanskelege kåra Astrup arbeidde under, 
både i høve til helsa og det økonomiske. 
I Nikolais natt er det særskild fokus på 
kunst og kunstnaren sine vilkår, kunst-
scena og kunsthandelen, den europeiske 
kunsten – alt dette plassert på dei lokale 
stadane i heimbygda hans på Vestlan-
det. I videoen kjem nokre av Astrup sine 
tekstar opp som undertekstar, medan 
andre vert lest opp av mannsrøyster frå 
Jølster og dannar slik eit bakteppe for dei 
dvelande videobileta. Boka kan tingast 
hjå Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Girl on girl
Laurence King Publishing, 2017

ART AND PHOTOGRAPHY IN THE 
AGE OF THE FEMALE GAZE
Hvordan skal vi betrakte kvinnen? Tidli-
gere var bilder av kvinner tatt av menn ut 
fra et kapitalistisk-økonomisk ståsted, til 
glede for mannen og for å skape riva-
lisering blant kvinnene. Det faktum at 
kvinner fotograferer andre kvinner og 
seg selv mer enn noen ganger tidligere, 
fortjener oppmerksomhet. 39 kvinnelige 
fotografer (inkludert den norske fotogra-
fen Tonje Bøe Birkeland) har fotografert 
kvinner. Fotografiet kan henspille på 
maskulinitet, men både blikket og moti-
vet forblir kvinnelig. Hvis det mannlige 
blikket tenkes å ha noe giftig ved seg, vil 
det kvinnelige blikket være et korrektiv. 
Boken finnes tilgjengelig ved Fotogalle-
riet i Oslo.

Live Photo Dikt #0-27
Crispin Gurholt
2017

I Live Photo Dikt #0-27 smelter en filo-
sofisk, emosjonell og estetisk refleksjon 
sammen, ulike ståsteder, innfallsvinkler 
og betraktninger skifter mellom et jeg, 
han, henne, dem, oss og det, fra betrakter 
til betraktet, fra objekt til subjekt. Varia-
sjonen av stemmer, mangelen på punk-
tum og store bokstaver i teksten, er med 
på å bryte en fast tidslinje, tid og rom 
ikke er definert. Diktene bærer med seg 
synlige og usynlige referanser til teori, 
ulike filosofer og forfattere som har vært 
sentrale i utviklingen av LIVE PHOTO, 
og uttrykker en kritisk refleksjon rundt 
kunst, bildets og ikke minst fotografiets 
rolle og betydning i dag. Gurholt lar også 
selve motivene for fotografiene og karak-
terene i dem få komme til orde, også seg 
selv – sin egen personlige historie og 
betraktninger. Boken er tilgjengelig hos 
Fotogalleriet, Oslo.

1 GR-09022017

Publikasjonen GR-09022017 har blitt til 
i forbindelse med utstillingen WHAT 
REMAINS i Fotogalleriet i Oslo og 
inneholder verk av over 100 fotografer 
og kunstnere som: Adam Jeppesen, Alec 
Soth, Annika von Hausswolff, Anouk 
Kruithof, Daisuke Yokota, Emil Salto, 
Espen Tveit, Lina Selander, Lorenzo 
Vitturi, Lucas Blalock, Pieter Hugo, 
Pipilotti Rist, Torbjørn Rødland, Tracey 
Moffatt og Wolfgang Tillmans.

Publikasjonen og utstillingen er inspi-
rert av Voyager Golden Records, et arkiv 
opprettet i 1977 og sendt ut i verdens-
rommet som et kodet budskap i regi av 
NASA i samarbeid med Carl Sagan og 
hans team. Arkivet omfatter hilsener på 
54 ulike språk og en tale av daværende 
president Jimmy Carter, alt ment å skulle 
fremvise en diversitet angående livet 
og kulturen på jorden. 118 fotografer ble 
bedt om å bidra for å utfylle den øvrige 
informasjonen. Stiller en spørsmål om 
hvem jordens befolkning er, får en like 
mange svar som det er mennesker. Det at 
Carl Sagan og Nasa ble gitt definisjons-
makt, gjorde at blikkene på verden fikk 
en amerikansk vinkling.

Kurator Silja Leifsdottir forsøker å 
inkludere Norge, Skandinavia og Europa 
og har invitert 12 medkuratorer som har 
bidratt med en liste med kunstnere i 
forbindelse med publikasjonen. Inten-
sjonen er å fremvise en antologi som kan 
fortelle en historie om hvem vi er og hva 
vi ønsker å etterlate oss, fra et samtidsfo-
tografisk perspektiv med Voyager Golden 
Records som bakteppe. Boken er tilgjen-
gelig hos Fotogalleriet, Oslo.

Asger Jorn – Estetikkens
ekstreme fenomenologi
Pax artes 19

Danske Asger Jorn (1914–1973) er kjent 
som en av 1900-tallets mest betydelige 
malere og som grunnlegger av avant-
garde-bevegelser som CoBra og Den 
situasjonistiske internasjonale, men han 
var også en svært allsidig skribent. Ifølge 
Jorn var kunstneren en «profesjonell 
amatør», som ikke burde la sine interes-
ser begrense seg til ett felt. Tekstene i 
Estetikkens ekstreme fenomenologi gir 
et innblikk i Jorns tenkning om kunst og 
samfunn, fra den tidlige programartikke-
len «Intime banaliteter» i 1941, via hans 
estetiske hovedverk Held og hasard (1952) 
til en rekke «meddelelser» fra Skandi-
navisk Institut for Sammenlignende 
Vandalisme (SISV) på 1960-tallet. Jorns 
estetikk karakteriseres ved en radikal 
åpenhet: Kulturhistoriske tradisjoner og 
kunstfilosofiske spekulasjoner drøftes 
her side om side med marxistisk verdi-
teori, geopolitikk og atomfysikk. Ellef 
Prestsæter, som skriver doktoravhand-
ling om Asger Jorn og sammenlignende 
vandalisme, har stått for tekst- og billed-
utvalg, og i bokens etterord argumenterer 
han for relevansen av Jorns tekster i dag. 
Boken er tilgjengelig hos de fleste av 
landets bokhandlere.

Og fjellet og frøet og
Kurt Johannessen
Zeth forlag, 2017

 
Og fjellet og frøet og er ei samling med 
nye, korte tekstar. Boka er den tredje 
samlinga med tekstar med liknande 
tittel. Og steinen og frøet og (2015) og Og 
steinen og fjellet og (2012) er dei andre 
bøkene. Mange av tekstane er inspirerte 
av undersøkingane frå den pågåande Om 
noko-serie: Nokre av tekstane heng litt 
saman, ved at forteljinga blir lengre, eller 
fortsett i fleire kapittel på same vis som i 
dei to andre bøkene. Frø, steinar og fjell 
er noko som går igjen i mange tekstar. 
Boken er tilgjengelig hos www.zeth.no.
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Kunstnerdrevne visningsrom  
i et utvidet kunstfelt 

Jorunn Veiteberg
Kunstnardrivne visningsrom: Årestadar for ny kunst
Fagbokforlaget, 2017

Dagens kunstnerdrevne visningsrom er noe annet 
enn alternativ til de etablerte kunstinstitusjonene, 
viser Jorunn Veiteberg i rapporten Kunstnardrivne 
visningsrom: Årestadar for ny kunst. Sammenlignet 
med de kunstnerdrevne galleriene som ble etablert 
på 1990-tallet, står de selv-organiserte tiltakene i 
dag ikke nødvendigvis i opposisjon til det etablerte 
kunstfeltet. De kan forstås som supplement, og 
utover på 2000-tallet har de fått stadig mer definis-
jonsmakt.

På oppdrag av Norsk kulturråd har Veiteberg eva-
luert prøveordningen med driftstøtte til kunstner-
drevne visningsrom. Ordningen ble opprettet i 2010, 
først for en treårsperiode, så utvidet med ytterligere 
to år. I dag har ordningen blitt fast, under betegnel-
sen Arrangørstøtte. Av de 38 visningsstedene som 

søkte om å være med i prøveordningen, fikk Kurant 
og Small Projects i Tromsø, Dortmund Bodega og 
1857 i Oslo samt Entrée i Bergen støtte. 

Formålet med driftsstøtten var å styrke og 
profesjonalisere kunstnerdrevne visningssteder i 
etableringsfasen, og bidra til større forutsigbarhet i 
planlegging, utvikling og drift. Den ble etablert på et 
tidspunkt med tydelige endringer på kunstfeltet. De 
kunstnerdrevne visningsrommene var i hurtig vekst, 
og man så ringvirkninger av deres praksis både 
innenfor kunstfeltet og for byutvikling. Veksten kan 
forklares med mange nyutdannede kunstnere med 
begrensede muligheter til å få stille ut. Det kommer-
sielle markedet i Norge er lite , samtidig med at en 
rekke av de større etablerte kunstinstitusjonene har 
vært under omstilling. 

Da Veitebergs evalueringsrapport fikk sitt lansrings- 
seminar på Kunsthøgskolen i Oslo i mars i år, rådet 
det liten tvil om at det var knyttet stor optimisme til 
driftstøtten. Ordningen blir presentert som vellyk-
ket både av Kulturrådet og de fem kunstnerdrevne 
visningsstedene som deltok i prøveordningen. 
Samtidsscene i endring

Kunstnardrivne visningsrom  

Jorunn Veiteberg

Årestadar for ny kunst

Hvordan sette ord på nye fenomen, mens de frem-
deles er i utvikling? Det kan være utfordrende, og 
særlig om man står ovenfor et fenomen som helst 
ikke vil la seg definere, og som er så dynamisk 
koblet til samfunnsendringer både lokalt og globalt.   

Den mest typiske fellesnevneren for den selv-
organiserte scenen er kanskje ulikhetene. De er 
«fantastisk ulike» skal det ha blitt uttalt på et møte i 
Kulturrådet. Og de er aktører i en samtid og en sam-
tidskunst «prega av noko ubestemt», noe som ikke 
kan fanges i en definert epoke eller i en disiplin, 
beskriver Veiteberg. Hun støtter seg blant annet 
på Stian Grøgaard, professor ved Kunsthøgskolen i 
Oslo, som forstår samtidskunsten som vag, lokali-
sert i mellomrommet mellom teknologibestemte 
medier fremfor i det mediespesifikke. Det gjør det 
vanskelig å snakke om den visuelle kunsten som en 
disiplin. Sosialantropologen Odd Are Berkaak og 
professor i musikkvitenskap ved UIO Even Ruud 
beskriver samtiden som en påbegynt virkelighet, og 
argumenterer for at det er viktig å sette ord på feno-
men mens de er i utvikling. Kunsthistoriker Gunnar 
Danbolt anvender begrepet det kontemporære som 
beskrivelse på en post-postmodernistisk tilstand 
som ikke kan fanges i noen stilretning eller disiplin. 
Det kontemporære innenfor kunsten preges av 
motsetninger og en bevegelse mot det globale, og 
kunstbegrepet utvides fra å være knyttet til egenska-
per ved kunstverket som objekt mot det å undersøke 
og skape sosiale situasjoner. 

Veitebergs ambisjon har således ikke vært å 
komme med noen definisjoner på feltet, men å få 
tak i noen kjernepunkt som kan beskrive det typiske 
for de fem kunstnerdrevne visningsrommene som 
var med i prøveordningen. Det gjør hun ved å la de 
ulike visningsstedene være bærende stemmer. Med 
utgangspunkt i de ulike visningsstedene og deres 
omgivelser løfter hun frem både sosiologiske, etno-
grafiske og kunsthistoriske aspekt. Boka blir dermed 
et relevant bidrag, både for den som søker kunstpo-
litiske argument for profesjonaliseringens rolle for 
det frie kunstfeltet i Norge utover på 2000-tallet, og 
for den som ønsker å bli kjent med sentrale kjen-
netegn på kunstproduksjon i samme tidsrom. Og 
ikke minst viser Veiteberg hvordan steder, og her 
særlig kunstnerdrevne visningssteder, er bærere av 
komplekse narrativ.  

Meningsbærende omgivelser
Visningsstedenes egne erfaringer kommer godt 
frem i rapporten. De er viet mest plass, et kapittel 
for hvert sted, og både de organisatoriske og kunst-
neriske sidene ved visningsstedene presenteres 
grundig. Det er en svært levende og engasjerende 
lesning, ikke minst på grunn av Veitebergs aktive 

bruk av kilder. De er hentet fra kritikker skrevet om 
utstillinger som de fem visningsstedene har produ-
sert, og intervjuer med kunstnerne selv.

Alle stedene blir beskrevet ut ifra samme mal; 
lokale, navn og logo, åpning, profil, programme-
ring, drift, samarbeid og økonomi. Noen av disse 
aspektene kan oppleves tilsynelatende ubetydelige. 
Som navn og logo. Men de er del av en meningsbæ-
rende ramme som publikum blir involvert i før de 
har møtt kunsten, forklarer Veiteberg. Eksempelvis 
peker navnevalgene på visningsrommene – Kurant, 
Small Projects, 1857, Entreé, Dortmund Bodega – på 
en annen strategi enn den de kommersielle galleri-
ene anvender. Fremfor å anvende personnavn som 
knytter stedene til eierskap, anvender de navn som 
anonymiserer driften, og som speiler verdiene de 
fremmer.    

Dette er ett av en rekke eksempler hvor den 
kunstnerdrevne scenen markerer seg som forskjel-
lig fra det etablerte kunstfeltet, og som får Veite-
berg til å stille spørsmål ved hvilke sosiologiske 
modeller vi bør bruke for å forstå scenen. De bør 
evne å fange opp et dynamisk kunstfelt i stadig 
endring. «[Å] skildre kunstfeltet med statiske 
modeller er problematisk. Desse modellane evnar 
ikkje å fange opp at reglane heile tida er i rørsle. Ei 
verd i endring må etablerte modellar for kva som 
er gyldige kriterium for kunstnarleg kvalitet, og 
kva som gir status, med andre ord stadig reviderast 
og undersøkjast kritisk».

Utstillingsestetikk som produktive steder
Selv om flere av lokalene ikke nødvendigvis ligner 
på en hvit kube, viser samtlige av de kunstner-
drevne stedene en viss ambivalens til den hvite 
kuben. For eksempel så beholdt 1857 det blom-
strete, oransje og gule gulvbelegget da de tok over 
det tomme lokalet på Grønland i Oslo. Og det 
største visningsrommet er en enorm hall på 300 
m2 med en takhøyde på 11 meter i det som var et 
tidligere trelastlager fra 1937. Small Projects sitt 
visningsrom i Tromsø ligger i et av de mest kjente 
eksemplene på postmodernistisk arkitektur fra 
1980-tallet, og minner mer om en inngangshall. 
Men alle visningsstedene har hvitmalte vegger, 
og bortsett fra Dortmund Bodega i Oslo har de 
en utstillingsestetikk som ofte er preget av mye 
luft og rom rundt kunstverkene som stilles ut. 
Spørsmålet er om det er en institusjonskritisk 
tilnærming til den hvite kuben som her utfordres? 
At den hvite kuben har en slik positiv verdi i dag, 
kan være at den fungerer som et vern, foreslår 
Veiteberg, eller et ønske om å delta i den samtalen 
om kunst som skjer innenfor de institusjonelle 
rammene. 
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Utstillingslokalene omgjøres ofte til produk-
sjonslokaler. Det produseres installasjoner, gjerne 
totalinstallasjoner, og kunstverkene som produse-
res, er ikke lett omsettelige. Stedspesifikke arbeid og 
større installasjoner blir demontert eller destruert 
etter at utstillingsperioden er over. Verkene kan 
være produsert i samarbeid mellom kunstnere og 
visningssteder, der galleristene er aktive medska-
pere og ansvarlige produsenter. Kunstobjektet er 
ikke i sentrum for undersøkelsen, men utstillingen 
som medium. Helheten er viktigere enn enkeltverk. 
Og her er de i tråd med de fremste utviklingsten-
densene på feltet, sier Veiteberg. «Meir enn mange 
etablerte institusjoner i Noreg har dei fanga at 
endringane i den kontemporære kunsten opnar for 
andre formar for utstillingar». De kunstnerdrevne 
visningsstedene bidrar med en utvidelse av ram-
mene for hvordan en kontemporær kunst kan se ut, 
gjennom bruken av gallerirommet.

På lanseringsseminaret for Kunstnardrivne vis-
ningsrom beskriver Steffen Håndlykken, som driver 
1857 sammen med Stian Eide Kluge, deres strategier 
til kunstproduksjon som omsorg. Ikke omsorg for 
selve kunstverket, understreker han, men for hvor-
dan det blir til. «Vi undersøker grensene mellom 
kunstverket og det kunstneren gjør, og det vi gjør». 
1857 ser ikke på seg selv som kunstnerkuratorer, selv 
om de av kritikere ofte er blitt rost for sine evner 
som kurator. De ser på seg selv som kunstnere som 
driver visningsrom.

De kunstnerdrevne visningsstedene er også 
tett sammenkoblet med sitt nærmiljø, og bidrar til 
aktivering av omgivelsene og byutvikling, gjerne 
der de ser et tomrom, eller grupper som er oversett 
i offentligheten. Dortmund Bodega var en brobyg-
ger mellom grafittimiljøet og samtidskunsten, og 
skapte en scene som gav form til noe som tidligere 
var temmelig udefinerbart. Galleriet ble like mye en 
sosial møteplass som et visningslokale. Og som del 
av profilen åpnet de opp for autodidakte kunstnere. 
Både Small Projects og Kurant er overbeviste om at 
de har bidratt til at flere kunstnere har slått seg ned 
i Tromsø. Kurant har definert byutvikling inn i sin 
profil, og arrangerer alt fra roturer til barnevogn-
vennlige omvisninger, folkekjøkken og nabolagsfest, 
og samarbeider med kulturelle aktører i Tromsø 
som Filmfestivalen. Small Projects orienterer seg 
både globalt og lokalt, på tvers av urfolkskunst og 
samtidskunst. Entrée hadde fra starten en mål-
setting om å bety noe for kunstnere i Bergen, og 
Veiteberg utvider med at de har betydd noe for 
Vestlandet, dels gjennom samarbeid med regionale 
institusjoner, og dels gjennom å vise kunst som 
tematiserer regionen. 1857 lager et sted delvis for 
den lokale scenen, for å diskutere kunsten, men er 

også et sted som kan sette Oslo på kartet internasjo-
nalt. Dette har ikke vært en strategi fra begynnelsen, 
men drevet frem som et nettverk i stadig utvi-
delse gjennom praksis. 

Dokumentasjon av visningsrom
Det slår meg hvor sulteforet jeg har vært på kunst-
historiske tilnærminger til kunstproduksjon som 
i så stor utstrekning tar utstillingsrommene og de 
kontekstuelle omgivelsene så grundig i betraktning. 
Og Veiteberg påpeker også selv hvor lite utstillings-
rommet er vektlagt i norsk kunsthistorieskriving. 
Utstillinger som tolkningsramme for kunsten er 
blitt fortrengt på bekostning av kunstretninger og 
individuelle kunstnerskap. Bevisstheten rundt dette 
økte dog utover på 1990-tallet med utvidelsen av 
kuratorrollen, og med den en voksende oppmerk-
somhet rundt hvilken rolle utstillingsrommet spiller 
for produksjon av kunst. 

En rekke museum har de senere årene begynt 
å digitalisere sine samlinger av installasjonsfoto-
grafier. I denne prosessen oppfordrer Natalie Hope 
O´Donnell i «Arkivet som selvbilde», publisert på 
kunstkritikk.no, institusjonene til å ikke begrense 
seg til å vise installasjonsfoto av den endelige 
utstillingen, men vise mest mulig annet materiale; 
kompromiss som ble inngått, veivalg, romlige løs-
ninger osv. Det selvorganiserte feltet kan oppfordres 
til å gjøre det samme, og flere av de kunstnerdrevne 
visningsrommene har i dag gode nettbaserte arkiv 
over utstillingene. 1857 samarbeider med designerne 
for å utvikle en god nettside, og sier dette arbeidet 
har vært like viktig for visningsstedet som selve 
lokalene. Særlig fordi en stor del av publikum bare 
har mulighet til å se utstillingene gjennom nettet. 
Og for hver utstilling designes også plakat, flyer og 
pressemelding. 

Veiteberg poengterer at uten fotodokumentasjon 
som de ulike visningsstedene har arkivert på inter-
nett eller i ulike sosiale medier og andre informa-
sjonskanaler, så ville mange av utstillingene vært 
umulig å danne seg et bilde av. Hun må berømmes 
for å synliggjøre hvordan man kan identifisere kom-
plekse narrativ i en samtid og på en samtidskunst-
scene preget av noe ubestemt, noe hun får frem 
ved å vektlegge et bredt spekter av meningsprodu-
serende materiale. Og en konsekvens av rapporte-
ringskravene som følger med driftstøtten, vil også 
være at man forløpende får dokumentert en stor del 
av praksis og tenkning i et selvorganisert felt i stadig 
endring.

Profesjonalisering som drivkraft
Driftstøtten representerer en nytenkning innenfor 
det visuelle kunstfeltet. Frem til 2010 eksisterte 

støtte til drift for de andre kunstartene, men ikke 
innenfor det visuelle kunstfeltet. Med innføringen 
av driftstøtten også for det visuelle kunstfeltet er det 
etablert en ordning der man kan få dekket utgifter til 
husleie, lønn og honorar. Støtteordningen har uten 
tvil vært viktig for visningsstedene, sier Veiteberg, 
men hvor avgjørende den har vært, kan diskuteres. 

Et viktig formål med driftsstøtten var å profe-
sjonalisere kunstnerdrevne visningssteder i eta-
bleringsfasen, men hverken i utlysingen fra Norsk 
kulturråd eller i tildelingsbrevet til visningsstedene 
ble det definert nærmere hva som ligger i begrepet. 
Vurdering av ordningen avhenger derfor av hvordan 
man definerer begrepet. Er det profesjonalisering 
av arbeidsbetingelsene eller resultatet som skal pro-
fesjonaliseres? Det er langt lettere å måle den første 
fremfor den siste. Og en av de tydeligste effektene 
av driftstøtten ligger i arbeidsbetingelsene. Den har 
ført til at utstillende kunstnere har fått honorar, og 
at de som driver stedene får utbetalt noe lønn. Før 
driftstøtteordningen var etablert, betalte ingen av 
visningsstedene ut lønn.

Profesjonaliseringen har åpnet opp for en prosess 
mot en mer institusjonell struktur. Entrée, Kurant 
og 1857 har alle endret organisasjonsform som følge 
av driftstøtteordningen, fra delt ansvar-selskap 
til forening. Veiteberg identifiserer en spenning 
mellom et ønske om å være uavhengig og fri, og 
det å bevege seg i en mer profesjonell retning, som 
innebærer en bevegelse mot det institusjonelle og 
forutsigbare. Dette kommer tydeligst frem hos Dort-
mund Bodega, det galleriet som har hatt den største 
subkulturelle forankringen. Leander Djønne, som 
drev stedet sammen med tre andre, er tydelig på at 
fristilte, uavhengige rom er et ideal. Stedet ønsker å 
være et alternativ både kunstnerisk og økonomisk, 
og var i utgangspunktet ambivalent til støtte. Slike 
støtteordninger kan knekke den nødvendige idea-
lismen som ligger til grunn for å kunne drive slike 
steder, og det kan ligge en potensiell politisk agenda 
bak slike ordninger, som styring av det frie kunst-
feltet, sentralisering, administrering m.m. Samtidig 
forholder Djønne seg positiv til driftstøtten, og 
erkjenner at støtteordningen ikke utgjorde noen 
forskjell for profilen til stedet.

Av de 38 som søkte driftsstøtte i 2010, er rundt 
20 forsvunnet 6 år senere, et av dem er Dortmund 
Bodega. At scenen er i stadig endring kan være en 
styrke. Det gir større dynamikk og åpner for flere 
aktører. Men denne statistikken viser også at det er 
relativt mange som fremdeles er i drift. Det kan være 
en indikasjon på en utvikling mot at kunstnerdrevne 
steder i dag drives over lengre tidsrom. Veiteberg går 
ikke inn i en drøfting rundt dette, men det er signa-
ler på at profesjonaliseringen fører til at aktører på 

den kunstnerdrevne scenen ønsker å drive lenger. 
Frilanskurator og skribent Marte Danielsen Jølbo, 
som driver det kunstnerdrevne stedet Another Space 
i Danmark, og også er en av redaktørene for CAS 
(Contemporary Art Stavanger), forteller i forbindelse 
med et foredrag om den kunstnerdrevne scenen i 
Danmark at dagens støtteordning i Danmark opple-
ves frustrerende for mange. Den danske ordningen 
baserer seg på ideen om at kunstnerdrevne steder 
kun varer noen år, mens mange av disse stedene i 
dag holder et høyere profesjonelt nivå og ønsker å 
holde på lenger.

I et norsk perspektiv var en økende profesjonell 
kunstnerdrevet scene en drivkraft for å få til drift-
støtteordningen. Driftsordningen alene skapte altså 
ikke denne vitale kunstscenen, men var like mye et 
svar på den, påpeker Veiteberg. Initiativet kom fra 
UKS, og Veiteberg fremhever at samarbeidet mellom 
UKS, Kulturrådet og Kulturdepartementet viser 
institusjoner som er tilgjengelige for hverandre, og 
var en viktig faktor for å få til noe nytt. Tilliten mel-
lom de som forvalter ordningen og de som mottar 
støtte, er en viktig faktor for at ordningen har fått en 
så positiv virkning.  

Gjensidig avhengighetsforhold 
i kunstfeltets økosystem
For både på den kunstnerdrevne scenen og i de 
etablerte institusjonene har holdningene til hver-
andre endret seg. Den største endringen mellom de 
kunstnerdrevne tiltakene på 1990-tallet og de som 
har vokst frem utover på 2000-tallet, er holdningen 
deres til det etablerte kunstlivet. De ser ikke på seg 
selv som et alternativ, men kan forstås som en for-
skjell, som kunsthistoriker Mathias Danbolt uttalte 
på lanseringsseminaret for Veitebergs evaluerings-
rapport. Og de blir heller ikke oversett av de større 
kunstinstitusjonene eller kunstkritikken. Mer enn å 
representere motsetninger, fyller de kunstnerdrevne 
visningsrommene og det etablerte feltet ulike funk-
sjoner. I kunstfeltets økosystem står de i et gjensidig 
avhengighetsforhold. 

Maiken Håvarstein
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Hva skjer i kunstforeningene?

Vinter/Vår 2017

Kiki Kogelnik, Self Portrait.
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Kiki Kogelnik, Human Spare.

Asker Kunstforening
Kulturhuset, Asker 

01.08.–19.08.
Sommerutstilling

Bærum Kunstforening
Kinoveien 12, Sandvika

01.06.–25.06.
Pushwagner
Nye malerier og grafikk

29.06.–16.07.
Unge Bærumskunstnere
Up and Coming

19.08.–10.09.
Marie Sjøvold
Om natten er alle alene

16.09.–08.10.
Karl Erik Harr
Med havet som palett

14.10.–05.11.
Ingun Dahlin, 
Christopher Rådlund
Natt om dagen og dag om natten

11.11.–03.12.
Sverre Koren Bjertnæs
I kamp med kunsthistorien

Gol kunstforening
Gol Galleri, Sentrumsvegen, Gol

09.06.–25.06.
Hilde Anderdal Schage
Maleri
 
15.09–01.10.
Kine Hellebust

Hadsel Kunstforening
Rich. Withsgt. 9, Stokmarknes

 
05.06.–10.06.
Antya Umstätter
Dark it is not
Fotografier

Hamar Kunstforening
Kirkegata 12, Hamar

 
10.06.–26.06.
Kith Mjøen
Grafikk
 
26.08.–10.09.
Astrid Grue
Malerier, keramikk
 
23.09.–08.10.
Yngve Henriksen
Malerier
 
21.10.–05.11.
Medlemsutstilling

Holmestrand Kunstforening
Holmestrand Museum, 2. etasje

08.06.– 18.06.
Ingrid Nordby Søyland
Minneutstilling
Maleri

Kragerø Kunstforening
Kirkegt. 5, Kragerø

24.06.–09.07.
Hiroharu Morii

15.07.–30.07.
Tor-Arne Moen

05.08.–20.08.
Norske Landskap
Marius Moe, Jon Lindestad 
Bakken og Christoffer Rådlund

26.08.–10.09.
Kragerø Kunstskole 5 år
Kunstgruppen 2d

17.09.– 01.10.
Jomfrulandstipend-utstilling
Lisa Him-Jensen

14.10.–29.10.
Telemarksutstillingen 
Diverse teknikker

Kunsthall Stavanger
Madlaveien 33, Stavanger

30.03.–13.08.
Kiki Kogelnik
Inner Life
Maleri, skulptur, installasjon, 
tegning, video 

08.06.–13.08.
Hvor har vi vært? 
Vestlandsutstillingen 2017

31.08.–15.10.
Systema Naturae
Gruppeutstilling

Levanger Kunstforening
Middelskolebygget. Kirkegt. 11, 
Levanger

03.06.–24.09.
Staup
Skulptur- og 
installasjonsbiennale
Kurator Grethe Hald

Lørenskog Kunstforening
Kunstsalen, Lørenskog Hus

20.05.–01.11.
Brian Albers
Malerier

12.08.–02.09.
Aage Langhelle og  
Kay Arne Kirkebø
Tegninger m.m.

23.09.–14.10.
Romeriksutstillingen

21.10.–12.11.
Karin Valum og  
Barbara Czapran
Tegninger, objekter, 
monotypier, installasjon

Moss Kunstforening
Chrysties gate 1, Moss

03.06.–02.07.
Hanne Biedelæ, Lillian Vedvik, 
Liv Helene Åsbakk
Keramikk, maleri

22.07.–20.08.
Thor Hvamen
Maleri

02.09.–01.10.
Anja Bjørshol, Ari Behn
Maleri, installasjon

Nannestad Kunstforening
Nannestad Torg 

08.06.–11.06.
Sommerutstillingen 
i Granåsgården, 
Gro Mukta Holter 
og Birgit Jacobsen 

Neadalen Kunstforening
Galleri Kulviksvingen, Selbu

24.06.–12.08.
Nico Widerberg  
og Ørnulf Opdahl
Litografi

02.09.–23.09.
Lisa Aisato
Glicéetrykk

30.09.–21.10.
Toril Wik 
maleri/akryl, tegning
– 
Greta Gjøl Hagen 
bl.teknikk/akryl, kull, collage
—
Alf Christian Samuelsen 
vev/metall, plast

Nesodden Kunstforening
Galleri vanntårnet, Tårnstien. 
Nesodden

03.06.–18.06.
Minneutstilling
Helge Revold

Pia Krabberød, Platydictya jungermannioides.

Sarpsborg Kunstforening 
St. Mariegate 38, Sarpsborg

12.08.–20.08.
Gunnar Johnsen
Malerier

16.09.–24.09.
Morten Krogvold
Fotografi

Ski Kunstforening

01.06.–10.06. 
Jone Skjensvold
tegning, grafikk og maleri

Skiens Kunstforening
Lundegata 6, Skien

11.05.–18.06. 
Living in the beginning of times 
Martinka Bobrikova 
og Oscar De Carmen
Superflous Identity III
Installasjon

30.06.–23.07. 
Odd Nerdrum
Maleri og grafikk

09.09.–01.10.
Telemarksutstillingen 50 år
Jubileumsutstilling med 
utdeling av reisestipend 

14.10.–12.11.
Pia Krabberød
Jeg elsker skogen som 
min egen kropp

Steinkjer Kunstforening
Regimentsboligen, Steinkjer

10.06.–25.06.
Kristin Skrivervik

09.08.–27.08.
Lise Brissach

16.09.–01.10.
Høstutstilling

04.11.–19.11.
Hilmarfestivalen
Greta Gjøl Hagen, Alf Kristian 
Samuelsen, Toril Wik.

Sunnfjord Kunstlag
Førdehuset, Førde

 
02.09.–24.09.
Vestlandsutstillingen
 
12.10.–24.10.
Nikolai Astrup Geelmuyden
Minneutstilling

Solund Kunstlag
Galleri Blink

25.08.–10.09.
Lise Simonnæs, Ragnhild Søvik, 
Gunda Århus og Sarah Reed
Trykk/mixed media/tekstil/
veggtepper/keramikk

Seljord Kunstforening
Kunstlåven, Brøløsvegen 4, Seljord

 
01.07.– 06.08.
Spor – Sommarutstillinga 2017
i perioden 06.08.–31.08. er 
utstillinga åpen for omvisninger 
etter avtale
–
Ellen Karin Mæhlum, Terje 
Roalkvam, Shwan Dler 
Qaradaki, Jadwiga Podowska, 
Marit Lyckander, Martine 
Linge, Kristin Skrivervik, Bente 
Sætrang, Ingrid Haukelidsæter, 
Åsmund Haukelidsæter, Vanna 
Bowles, Mandana Moghaddam, 
Andrea Lange, Bertil Greging
–
Skulptur, fotografier, objekt, 
tegning, grafikk, digital 
bildefortelling, tekstil, video, 
maleri

Skedsmo Kunstforening
Galleri Brogata 2, Lillestrøm 

10.06.–18.06.
Byfestutstillingen 2017 
Frank Brunner, litografi, 
etsninger

Svolvær Kunstforening
Sjømannsgata 3, Svolvær

30.06.–13.08.  
Lars Gylver    
Årets sommerutstiller
Grafikk og gips

25.08.–01.10. 
KNIV (kunstnerne i Vågan)
Ulike typer teknikker

Trondhjems Kunstforening
Bispegata 9A, Trondheim

03.06.–20.08.
Ragnhild Ohma
malerier

03.06.–25.06.  
Sebastian Makonnen Kjølaas
«Om tørre ting» Vinner av 
Norske Kunstforeningers 
debutantprus 2015.

24.08.–26.11.
Anne Helga Henning
Tegning og installasjon

07.09.–01.10.
Jødisk Kulturfestival
Utstilling

05.10.–05.11.
Roddy Bell og Ulrika Pihlström
Foto og installasjon

Ullensaker Kunstforening
Galleri Jessheim, Jessheim

10.08.–27.08.
20 års-jubileum
Marit Engen Skagestad

Vestby Kunstforening
Soon seilforening, Storgt. 29b, Son

 
24.06.–09.07. (mandag stengt)
Jan Baker
Malerier/trykk

Ål Kunstforening
Galleri Syningen, Ål kulturhus

20.05.–20.06.
Anne Kristine Hagesæther
Måleri og grafikk

Ås Kunstforening
Drøbakveien 6, Ås 

10.06–18.06
Jubileumsutstillling,  
Lars Hopland 60 år
tegning, litografi, akvarell, 
akvarell/tusj

Ålesund Kunstforening
/ KHÅK Kunsthall
Keiser Wilhelms gate 36, Ålesund

27.05.–02.07.
Ørnulf Opdahl
Grafikk i retrospekt

08.07.–13.08.
Stiftelsen Kjell Holms 
kunstsamling og Ålesund 
Kunstforenings kunstsamling 

19.08.–17.09.
Henrik Placht
Maleri
–
Karin Augusta Nogva
Diverse teknikker

23.09.–22.10.
Jacob Brostrup
Maleri

28.10.–26.11.
Nico Widerberg
Skulptur, maleri, grafikk
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KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Parkgt. 21, Hamar, 2 minutter fra stasjonen
Tirsd. - fred. 11 - 16, lørd. - sønd. 12 - 17. 
Se www.kunstbanken.no for mer info.
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Julie Skarland, In my garden. Foto: Julie Skarland

20. MAI – 13. AUGUST
Jubileumsutstilling

Julie Skarland
In my Garden Tekstil

Kunsttidsskriftet KUNST PLUSS inneholder 
artikler, reportasjer og kunstnerportretter, og har 
tre årlige utgaver. Målgruppen er kunst- og kultu-
rinteresserte personer. Tidsskriftet har et opplag  
på 2200, og sendes til alle styremedlemmer i  
kunstforeninger landet over, i tillegg til ansatte  
i kunst- og kulturorganisasjoner. KUNST PLUSS  
er også tilgjengelig i løssalg hos Narvesen! 

 
Priser (ekskl. mva) per enkeltinnrykk 
1/1 kr 8000,–
1/2 kr 4000,–
1/4 kr 2500,–
1/8 kr 1500,–

annonse@kunstforeninger.no
www.kunstforeninger.no

Din annonse 
i KUNST PLUSS?

MOMENTUM 9: ( alienation )
Abigail deVille (US), Atelier Cyberspace (DK), Búi Aðalsteinsson (IS), H.R. Giger (CH), Johannes Heldén (SE), 
John Duncan (US), Jone Kvie (NO), Jussi Kivi (FI), Jenna Sutela (FI) NORDISK 
BIENNALE FOR SAMTIDSKUNST 
Kapwani Kiwanga (CA), Kjersti Vetterstad (NO), Levi van Veluw (NL), Linda Persson (SE), Mediated Matter 
(US), Museum of Nonhumanity (FI), Olga Bergmann and Anna Hallin (IS) 17. JUNI 
– 11. OKTOBER, 2017 Patricia Piccinini (AU), 
Patrick Jackson (US), Pinar Yoldas (TR), Public Dreaming (NZ), Ragnar Þórisson (IS), Rana Hamadeh 
(LB), Rolf Nowotny (DK), Serina Erfjord (aNO) Moss, NorGE 
Sonja Bäumel (AT), Stathis Tsemberlidis (GR), Third Ear (DK/US), Trollkrem (NO), Tuomas 
Kortteinen and Heikki Lotvonen (FI), Wael Shawky (EG), Ylva Westerlund (SE) www. 
momentum9.no

 



Retur:
Norske Kunstforeninger
Postboks 477 Sentrum,
0105 Oslo Tekst av Sten NilsenKunstnerportrett:

Karin Blomgren

Karin Blomgren mottok Norske Kunstforeningers 
debutantpris i 2016 på Statens Kunstutstilling på 
Kunstnernes hus for arbeidet Gjennomgang, en 
dørkarm utført i rå, utørkende leire, holdt oppe 
av to oransje lastestropper. Til dette arbeidet ville 
jeg at leiren skulle være ekstra myk og klissete, at 
man skulle være nødt til tenke seg om hvorvidt 
man turde å gå igjennom eller ikke. Jeg ser også 
en slags melankolsk komikk, et nyttesløst strev 
etter noe man ikke oppnår, sier Karin Blomgren. 

Når var det du skjønte at det var keramikk du 
ønsket å utforske som medium?
For å avklare litt rundt begrepene, så er kera-
mikk og leire ulike saker. Mens keramikk, dvs. 
brent leire, kan bestå i flere millioner år, kan 
leire omformes i uendelighet. Jeg har studert 
keramikk i mange år, men i forbindelse med min 
master ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 
begynte jeg å jobbe stedsspesifikt og hadde et 
ønske om å jobbe med leire og dette mediets 
forgjengelighet. 

I noen tilfeller invaderer arbeidene det rommet de 
blir presentert i. Det er ingen stille bakgrunnspynt 
du jobber med, men noe de tilstedeværende blir 
nødt til å forholde seg til. Hvilke tanker har du 
omkring dette?
Det er det jeg hele tiden tilstreber, at tilskueren 
skal være nødt til å forholde seg til og bli opp-
merksom på stedet. Jeg vil at møtet med verket 
skal kjennes fysisk i kroppen, og der kan leire 
være et effektivt virkemiddel. Det er noe truende 
med den hudlignende, fuktige overflaten og ved 
det at den når som helst kan omformes, falle ned 
og bokstavelig talt berøre deg. 

Det er ofte monumentale og kompromissløse arbei-
der du gjennomfører. Kan du si litt om hvordan en 
idé blir til og hvordan du planlegger frem til verket 
blir realisert og presentert? Blir arbeidene slik du 
hadde tenkt dem? 
Jeg tar alltid utgangspunkt i stedet hvor arbeidet 
presenteres. Vanligvis bruker jeg mye tid der i 
forkant, ser på arkitekturen og på hvordan trans-

portmønster eller bevegelser gjør seg gjeldende. 
Jeg ser på stedets bakgrunn, hvordan det brukes 
og på andre prosesser som tilsammen utgjør mitt 
konseptuelle grunnlag. Når jeg endelig utfører 
arbeidene, er det som oftest første gangen de blir 
realisert i sin helhet. Det er både skremmende og 
eksalterende å ikke vite eksakt hva som kommer 
til å hende når det endelig står ferdig. Det er en 
del av sjarmen, å forsøke å stå på randen av hva 
som er gjennomførbart. Jeg tror at den spennin-
gen på et eller annet vis formidles til tilskueren 
gjennom arbeidet.

Tenker du selv at det skal vær mulig å lese et poli-
tisk budskap inn i arbeidene dine? I så fall, hvilke 
problemstillinger opptar deg?
Jeg tenker at tilværelsen, i likhet med arbeidene 
mine, er temporær og lett kan forandres. At ting 
raskt kan ødelegges, men også bygges opp. At 
øyeblikket vi lever i, er nå. Når mange deler av 
livet foregår digitalt, og i intellektet tror jeg sam-
tidig det finnes et behov for å bli påminnet om 
kroppen sin i den fysiske virkeligheten. 

Du kommer opprinnelig fra Solna utenfor Stock-
holm og har atelier i Bergen, hvilke grep må du 
som billedkunstner ta for å vise arbeider utenfor 
Bergen?
Jeg er alltid på jakt etter nye steder å jobbe på og 
nye tilnærmingsmåter. Jeg er med i det interna-
sjonale forskningsprojektet Topographies of the 
Obsolete, som fokuserer på stedsspesifike arbei-
der. Gjennom dette har jeg fått mange kontakter 
og muligheter. Siden arbeidene mine sjelden går 
an å sende med posten, må jeg reise til de ulike 
stedene for å bygge installasjonene. Det medfører 
igjen at jeg treffer nye mennesker der. Til høsten 
planlegger jeg en utstilling i Steinkjer Kunstfore-
ning. Sammen med Erna E. Skúladóttir skal jeg 
også delta på en biennale i Sveits og som en del 
av Vestlandsutstillingen 2018 lage en utstilling på 
Kunsthall Stavanger neste sommer.



Abrasion, 2016. I samarbeid med Erna E. Skúladóttir Cob (leire, sand og 
halm), terra sigilata Visningsrommet USF, Bergen. Foto: Bjarte Bjørkum 



Gjennomgang, 2016. Ikke-tørkende leire, lastestropper, Kunstnernes Hus, Oslo. Foto: Karin 
Blomgren (Verket mottok Norske Kunstforeningers debutantpris på Høstutstillingen 2016.) 



Uten tittel, 2015. Ikke-tørkende leire, Galleri Puls, 
Norheimsund. Foto: Karin Blomgren 

Reinstalled Walk , 2015. Ikke-tørkende leire,  
rom No. 5, Bergen Kunsthall. Foto: Bjarte Bjørkum 



Uten tittel, 2014. Mel, vann, plantet skog. Svartediket, 
Bergen, Norge. Foto: Karin Blomgren 



Deposit, 2015. I samarbete med Erna E. Skúladóttir. 
Ikke-tørkende leire, KRAFT, Bergen. Foto: Bjarte Bjørkum 



Deposit, 2015. I samarbeid med Erna E. Skúladóttir. Tørkende 
leire, bankhvelv, KRAFT, Bergen. Foto: Bjarte Bjørkum 

Cleaning in Progress, 2013. Vår leire, funnet objekt, korridor. 
Nedlagte Spode Works, Storbritaninen. Foto: Karin Blomgren



Out of Order, 2013. Ikke-tørkende leire, kabel, tape, to toaletter. 
Nedlagte Spode Works, Storbritannia. Foto: Karin Blomgren 



Of dark wood or rich soil, 2016. Cob (leire, sand og halm), 
terra sigilata, Galler F15, Punkt Ø, Moss. Foto: Vegard Kleven


