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Vi er på Akershus Kunstsenter, på åpningen av utstillingen Transcultural Flux. Utstillingen er en samproduksjon mellom Transnational Arts Production (TrAP) og stiftelsen 3,14 i Bergen. Utstillerne
kommer fra Kuwait, Argentina, Bosnia og Tyrkia. Vi er der også for
å få med oss minikonserten med Sufi – Jan Ibro Khelil Trio. Med
i bandet er Ali Dinipour på Daf (tromme) og Svein Westad på munnharpe og kraviklyre. Westad er også produsenten på platen Lament
for Syria med Sufi – Jan Ibro Khelil, som nylig har utkommet på
Etnisk Musikklubb. På CD-en medvirker i tillegg Steinar Ofsdal
på ulike bambusfløyter og Sanskriti Shresta på tabla og darabuka
(tromme fra Midt-Østen). Platens omslagsbilde er et fotografi fra
før krigen. En ung kvinne i brudeskrud er flankert av en eldre og en
middelaldrende kvinne i tradisjonelle festdrakter. De befinner seg
ute foran noen ruiner i kraftig sollys. Den eldre kvinnen griper brudens arm for å vise henne frem for fotografen. Bruden slår blikket
ned med en ettertenksom og trist mine og møter ikke fotografens
blikk. Fotografens skygge faller over kvinnene og over barna som
springer rundt i bakgrunnen. Fotografiet ble funnet i et utbombet
hus i Kobani.
Sang har ingen grenser, sier Jan Ibro Khelil mellom to låter.
Det er sangen og tamburspillet (langhalset lutt) som er kjernen
i bandet. Syria er utsatt for enorme ødeleggelser, og landets
sang- og musikktradisjoner står i fare for å forsvinne. Jan Ibro
Khelil har siden han kom til Norge i 2010, vært opptatt av å ivareta
denne mangfoldige tradisjonen. Sangene han synger er kurdiske
folkesanger, både av eldre og nyere dato.
Svein Westad, fikk en dag høre Ali Dinipour spille piano.
Han snakket med ham og fikk vite at det egentlig var «Daf», en
tradisjonell rammetromme, som var Dinipours hovedinstrument.
Westad visste om et sted i Oslo som kunne ha en slik tromme.
Han dro dit og fikk tak i en slik, og dermed var bandet i gang.
Både konserten og utstillingen er et møte med tradisjoner
på kryss og tvers av nasjonale grenser. Grunnleggende for det
transkulturelle er at grenser brytes ned og overskrides. Det dreier
seg om en samhandling på tvers av grenser, der idéer, verdier
og livsstiler påvirker hverandre og utfordres.
Sten Nilsen
Redaktør

Førdefestivalen er et av de største flerkulturelle
arrangementene i Norge. Kristin Skrivervik er årets
festivalutstiller i Sunnfjord Kunstlag.

Naturen er alt,
men dens hemmeligheter
får du kun ved å gi den tid

Tekst av Åsta Urdal og Sten Nilsen
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Sunnfjord Kunstlag fortsetter samarbeidet med
Førdefestivalen. I år er det Kristin Skrivervik som
er utstiller i løpet av den uka festivalen pågår. Tittel
på utstillingen er Resonans. Leder i kunstlaget,
Gunnstein Brakestad, forteller at valget av Kristin Skrivervik som festivalkunstner ble fattet på
grunnlag av hennes fokus på lyd og bilde. Dette tror
han vil gå som «hånd i hanske» sammen med denne
internasjonale folkemusikkfestivalen.
Går det an å bruke musikk og lydvibrasjoner som
utgangspunkt for arbeid med tegning? Det er dette
Skrivervik utforsker i sine papirarbeid. Hun har
en intuitiv tilnærming hvor en sinnsstemning gir
seg utslag i en slags rytmisk tegneprosess hvor hun
bruker tørrpastell, kull og bearbeider dette videre på
papiret. Skrivervik ble tidlig fascinert av den tyske
vitenskapsmannen og instrumentmakeren Ernst
Chladni (1756–1827). Han utførte en rekke eksperimenter med plater påført løs sand. Platene ble
påvirket av lydfrekvenser og vibrasjonene fra disse

ga seg utslag i utrolige og spektakulære mønstre.
I 1794 påpekte forøvrig Chladni at meteoritter
hadde sin opprinnelse fra verdensrommet. Dette
ble avvist som latterlig siden de fleste mente at
det var vulkansk aktivitet som genererte disse
objektene. Chladnis teorier ble bekreftet i 1803.
Kristin Skrivervik vokste opp på Tynset i
Nord-Østerdalen, et av de kaldeste stedene i landet,
hvor vinternatta kan være stor og svart. Naturen har
alltid vært hennes største kilde til inspirasjon og hun
sier at hun veksler mellom et mikro- og makroblikk.
– Naturen er alt, men dens hemmeligheter får du
kun ved å gi den tid.
Det var egentlig vever Kristin Skrivervik ønsket
å bli etter å ha latt seg inspirere av en grandtante og
de mønstrene som hun så oppsto i veven hennes.
– Jeg gikk på vevlinja på Lillehammer på 1970tallet og tok diplom ved SHKS (Statens Håndverkog kunstindustriskole på begynnelsen av 1980-tallet,
faktisk med innstilling for min eksperimentering på

Fra Kristin Skriverviks utstilling i Fossehuset,
Sollia, Rondane, 2013. Foto: Kristin Skrivervik
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Øverst: Kristin Skrivervik, Mountain Song, 2016
Pastell og hvit blyant, Foto: Kristin Skrivervik
Nederst til venstre: Kristin Skrivervik,
Kraftfelt 2, 2013. Pastell og hvit blyant
Foto: Kristin Skrivervik
Nederst til høyre: Kristin Skrivervik,
Landskap med rødt, 2015. Pastell
Foto: Liv Engholm

brikkvev i stort format. Den gang hadde vi tre timer
tegning hver dag; croquis og studier av mange ulike
slag. Tegning var en stor del av utdanningen.
Skrivervik forteller at hun etter endt utdannelse
holdt på med tekstil et par år.
– Jeg ble antatt med en tegning på Høstutstillingen i 1983 men fikk avslag på mitt tekstilarbeid
samme år. Kanskje det var der tegningen som
medium begynte? Etter den tid har jeg jobbet med
tegning.
Kristin Skrivervik har i det siste samarbeidet med
Tone Hulbækmo, en av landets ledene harpister og
vokalister innen tradisjonsmusikk, ikke minst kjent
fra bandet Kalenda Maya. I fjor ble samarbeidet presentert i Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.
Harpelyden finner Skrivervik også i kurdisk musikk.
Hun opplever den kurdiske musikken som rytmisk,
og den har noe av den sprøe, vinteraktige klangen
som den norske harpa frembringer.
Sunnfjord Kunstlag
Leder i Kunstlaget, Gunnstein Brakestad, forteller at
kunstlaget årlig mottar et beskjedent beløp fra Førde
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kommune. Kunstlaget som hadde 40-årsjubileum
i fjor, presenterer mellom seks til åtte utstillinger
pr. år, deriblant Vestlandsutstillingen. Arbeidet med
aktiviteten i kunstlaget er basert på innsatsen fra
ildsjeler i området. De har 145 medlemmer og fem
bedriftsmedlemmer. Brakestad forteller at kunstlaget mer enn gjerne ønsker å samarbeide med
andre kulturinstitusjoner i området, Sogn og
Fjordane Teater, Sogn og Fjordane Kunstmuseum
og Førdefestivalen er noen av samarbeidsaktørene.
Festivalutstillingen med Kristin Skriverviks arbeider
vil bli presentert der i Førdehuset (Førde Kulturhus)
Førdefestivalen finner sted 6.–10. juli. www.førdefestival.no

Lene Tangen er kunsthåndverker/glasskunstner bosatt i Lørenskog.
Hun har nylig blitt gjestekurator i det nyopprettede kulturhuset i
Lørenskog, Lørenskog hus.

Norsk kulturråd viderefører forsøksordningen
angående gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte

Tekst av Sten Nilsen
Foto av Petter Hoel
Kan du si litt om hvordan du kom inn i prosjektet helt
fra starten?
Kulturhussjef Ola Beskow kontaktet meg da han
hadde sett muligheten for å søke støtte hos Kulturrådet, og vi hadde et par møter for sammen å formulere en søknad. Men helt fra starten ble kontakten
opprettet ved et initiativ fra min side i 2011 om et
møte med kulturhussjef Ola Beskow, produsent
Christian Bell og teknisk ansvarlig Kristoffer Engen.
Kulturhuset var i ferd med å bygges, og i lokalpressen ble det signalisert at initiativer til aktiviteter på
Kulturhuset ville bli ønsket velkommen.
Etter å ha arbeidet med et kultursenter i København hvor kreative verksteder var møteplass med
hensikt å integrere kvinner i samfunnet, skisserte
jeg et lignende opplegg for Lørenskog hus. Prosjektet ble lagt på is da jeg ble verkstedsansvarlig for
et glassverksted på Bornholm. Jeg flyttet derfor
ikke tilbake til Lørenskog som planlagt. Et par år
senere kontaktet Ola Beskow meg, da han trengte
en formidler til Nasjonalmuseets vandreutstillinger
som vises på Lørenskog hus. Dette takket jeg ja til,
og jeg er fortsatt tilknyttet til Lørenskog hus som
formidler. Etter at jeg flyttet hjem igjen for halvan1 2 + 13

net år siden, har jeg i tillegg vært aktiv i Lørenskog
Kunstforening. Jeg har påtatt meg oppdrag for Den
kulturelle skolesekken, og det føles som om jeg har
hatt én fot i Kulturhuset og én i Lørenskog kunstforening. Dette var nok muligens årsaken til at jeg
ble aktuell for stillingen som gjestekurator. Jeg er
også selv utøvende kunstner. I tillegg er jeg oppvokst
i Lørenskog.
Går det an å si noe om hvordan du konkret har tenkt
å arbeide som gjestekurator?
Først og fremst blir oppgaven min å være en brobygger mellom Lørenskog Kunstforening og Lørenskog
hus. Begge parter er avhengige av hverandre, og
derfor er det viktig med dialog og gjensidig respekt,
noe min rolle kan være med å understøtte. Vi må
arbeide med å finne en god løsning når det gjelder
åpningstider og drift av Kunstsalen. Det er viktig
at dette fremstår som helhetlig for publikum. Et
godt samarbeid er også viktig for presentasjon og
synliggjøring av utstillingene slik at vi kan få flere
interessante utstillinger og flere besøkende. Og ikke
minst må vi se på hvordan man kan få nye aktive
medlemmer til å avlaste den gode, erfarne gjengen
KUNST PLUS S #2, 2016

inngangsparti og hvordan vi kan gjøre endringer
med veiviser/informasjon og møtet med Kunstsalen,
nå som veivisernes åpningstider kuttes på grunn
av økonomiske innstramninger. Vi må komme med
forslag til hvordan man på best mulig måte kan
finne en praktisk løsning som gavner Lørenskog hus
og Kunstsalen som ligger i 1. etasje.

som har gjort og gjør et stort arbeid på frivillig basis,
ved å tenke fremadrettet mot videre drift av kunstforeningen. Vi må rett og slett finne en modell for
samdrift av Kunstsalen.
Hvordan er dagens situasjon i kunstforeningen?
I dag er Lørenskog Kunstforening drevet på frivillig
basis med ca. 10 utstillinger i året, utvalgt av et eget
kunstnerisk råd. Lørenskog hus har utstillinger i
Kunstsalen når kunstforeningen har ferie, dvs. juni–
august og november–januar. Mitt arbeid innbefatter
å følge opp utstillingene som Lørenskog hus har
ansvaret for, og å bringe inn internasjonale aktører.
For øyeblikket arbeider jeg mot sommerens utstilling ved fotograf Iffit Qureshi som ved å portrettere
flyktninger og innvandrere bosatt i Lørenskog, vil
gi enkeltmennesker bak tall og statistikk et ansikt
gjennom en tekst- og portrettbasert fotoutstilling
med tilknyttede arrangementer. Slik ønsker vi å
inspirere til refleksjon, tilrettelegge for forståelse og
styrke mangfoldstanken i Lørenskog. Samtidig er
jeg i gang med planlegging av en tsjekkisk politisk
14 + 15

gruppe med anerkjente kunstnere, Nova Vecnost /
New Eternity, som jeg ønsker skal komme til Lørenskog i vinter. Denne politiske gruppen mener jeg er
interessante for et norsk publikum da de vil belyse
problemstillinger i kunstnernes hjemland og som
også er aktuelle i vårt samfunn, slik som den økende
tendensen til fremmedfrykt, økende fascisme, den
omdiskuterte integreringspolitikken, men også den
fremvoksende gruppen av høyreekstremistiske sympatisører. Dette er spennende og blir muligens veldig krevende, med frakt og forsikringer av skulpturer fra Tsjekkia til Lørenskog hus. Verken Lørenskog
Kunstforening, Lørenskog hus eller jeg har erfaring
med internasjonale aktører, så jeg er litt spent på om
jeg tar vann meg over hodet.
Lørenskog hus er et relativt nytt kulturhus, vi snakket
litt tidligere om at du har en del tanker rundt det
å skape interesse blant publikum og å trekke folk inn
i kulturhuset.
I min stilling vil jeg dra veksler på min utdannelse
som designer bl.a. ved å se nærmere på Kulturhusets

Vi snakket også litt om de nye, flotte lokalene som
kunstforeningen har fått tildelt. Så vidt som jeg har
fått med meg, har det også vært et høyt og profesjonelt
nivå på utstillingene som har blitt vist der. Hva er din
oppfatning av videre muligheter for kunstforeningen
når det gjelder rekruttering av nye medlemmer og nye
publikumsgrupper?
Her tenker jeg at det i nærmiljøet finnes potensielle medlemmer i alle foreninger, ved skoler,
innen idretten, ved arbeidsplasser og ikke minst
blant brukerne av Kulturhuset. Vi må vise frem
kunstforeningen i større grad og rett og slett drive
lobbyvirksomhet for å skaffe nye medlemmer.
Frivillighetssentralen er en av dem jeg har opprettet
kontakt med, men også Flyknings- og innvandringstjenesten, hvor jeg vet det finnes kultur- og kunstinteresserte. Og det finnes ensomme mennesker
som vil ha nytte av å involvere seg i noe givende,
men ikke nødvendigvis med forpliktelser. Jeg tenker
å gå ut i lokalpressen, og eventuelt opprette en fast
møteplass én gang i måneden for omvisning og
inspirasjon i Kunstsalen. Det vil også være mulig
å samarbeide med Kulturskolen og Aktivitetshuset
Volt, om forskjellige aktiviteter som for eksempel
musikk og kunst, kroki- og malekvelder. Ellers blir
det viktig å være aktiv innen sosiale medier.
Jeg regner med at det ligger noen målsetninger til
grunn for ditt oppdrag som gjestekurator. Har du
gjort deg noen tanker om dette, og hvordan ser du for
deg at eventuelle målsetninger kan imøtekommes?
Målsetningen må være å finne en god løsning for
begge parter, altså kunstforeningen og kulturhuset, skape dialog og grobunn for kunstforeningens
videre eksistens og at Lørenskog hus får mer eierskap i Kunstsalen, slik at det vil fremstå som mer
helhetlig for de besøkende, med kvalitetsutstillinger
som kan løfte besøksinteressen. Det vil også bli
viktig å komme inn i Kulturplanen til kommunen
som et eget satsningsområde. Vi må bli mer synlige
og rekruttere nye medlemmer i kunstforeningen.
Det ligger et potensial i å vise utstillinger som kan
knytte de forskjellige institusjonene i Kulturhuset
sammen, vi har jo både bibliotek, flotte foredragssaler, kulturskole, helsetjeneste, ungdomsarenaen
Volt og kino og restauranter som muligens kan
benyttes til arrangementer i forbindelse med
KUNST PLUS S #2, 2016

utstillingene. Vi ønsker å beholde Nasjonalmuseets
vandreutstillinger og forsøker å finne gode perioder
i utstillingsprogrammet for formidling ut mot skolene.
Du var en av deltakerne på konferansen «Kunstens
verdi i tallenes tid», som Norske Kunstforeninger
arrangerte i forbindelse med årsmøtehelga i slutten
av april. Hvordan opplevde du dette?
Etter årsmøtet og konferansen hos Norske Kunstforeninger fikk jeg god og viktig input når det gjelder
mulighet for samarbeid med kunstforeninger
i nærmiljøet, sponsorering og kunsthallkonseptet.
Kulturhussjef Ola Beskow, leder for Lørenskog
Kunstforening Kari Suphammer og jeg er nå i dialog
om flere mulige alternativer.
Fra å være en landbrukskommune, er Lørenskog
i ferd med å bli en forstad til Oslo. Det har skjedd mye
i kommunen i det siste, hvordan vil du selv beskrive
denne utviklingen?
Lørenskog har endret seg voldsomt siden jeg flyttet
hjemmefra og til utlandet for 25 år siden. På den
tiden hadde vi kun en pakistansk gutt på skolen.
I dag består Lørenskogs innbyggere av omtrent
25 % av med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Av disse
har 15 % ikke-vestlig bakgrunn, og Lørenskog er
Norges tredje største innvandrerkommune. Dette
kan by på utfordringer og er også en av årsakene til
at Lørenskog hus ønsker å produsere utstillinger
som kan engasjere, minimere fremmedfrykt og bidra
til refleksjon for innbyggerne i Lørenskog. Kunst kan
være en god formidler av budskap. Ellers strømmer
tilflytterne på, og det bygges boligkomplekser hvor
det før var friarealer og skogholt. Nye store skoler,
A-hus (sykehuset, red.anm.), industri, motorveier
og shoppingsentre. En kan få en følelse av at det
bygges for å bo, men at det glemmes at man skal leve
også. Det er derfor positivt at kulturhuset ligger i
Lørenskog sentrum og at kunstforeningen har sine
lokaler her. Det er dog utfordrende å få publikum
fra Oslo til å komme til Lørenskog, men vi håper
det snart vil bli opprettet t-bane hit, slik at offentlig
transport gjør det enklere å besøke kulturhuset og
ikke minst Kunstsalen. Med alle tilflytterne velger
jeg å se positivt på å få vervet nye medlemmer til
kunstforeningen.
Gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte
Forsøksordningen ble opprettet av Kulturrådet i 2014, og
har som formål å gi kunst- og kulturarenaer mulighet til å
invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører
eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og/
eller kunstproduksjon. På den måten er ordningen ment å
skulle bidra til å styrke arenaenes muligheter for utvikling
av innhold og programmeringskompetanse. Ordningen
er ikke bundet til en spesiell sjanger og inkluderer alle de
kunst- og kulturområdene som Kulturrådet dekker.

Tekst av Ellen Pollestad
En kunstner med internasjonalt ståsted, en kunsthåndverker med
regional basis, begge med samfunnsmessig og politisk engasjement.
Sammen representerer utstillerne Anawana Haloba og Sidsel Hanum
Sørlandets Kunstmuseums samtidsperspektiv. Et museum for billedkunst, kunsthåndverk og med et eget Barnas Kunstmuseum.

Speiler
I 2015 rundet Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand
sitt 20-årsjubileum. Den bevisste satsingen både på
lokal forankring og internasjonalt utsyn har preget
museet siden starten. Sørlandets Kunstmuseum ble
opprettet som en stiftelse av Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner, vertskommunen Kristiansand og
Christianssands Billedgalleri. De fem første årene
produserte museet utstillinger i samarbeid med
andre institusjoner på Sørlandet. I 2000 flyttet
museet inn i den tidligere katedralskolen i byens
sentrum, bygd om og med nytt tilbygg av sivilarkitekt Jan Erik Løvdahl.
Samlingen til Christianssands Billedgalleri
(utgangspunktet for samlingens eierskap var
Christianssands Kunstforening, nå Kristiansand
Kunsthall, red. anm.), etablert i 1902, var avgjørende
for etableringen av Sørlandets Kunstmuseum.
Da den ble langtidsdeponert i det nye kunstmuseet,
besto den av 867 verk.
Museets samling har vokst og består i dag av
1514 verk, opplyser konservator Else-Brit Kroneberg.
Budsjettet er på om lag 17 millioner kroner. 9 millioner i statlige bevilgninger for 2016, de resterende
40 prosent av den totale offentlige støtten fordeles
mellom fylkeskommuner og kommunen. Sørlandets
Kunstmuseum har et innkjøpsbudsjett på 500 000
kroner årlig, som skal rekke til både billedkunst
og kunsthåndverk. Museets besøkstall nådde i fjor
drøyt 24 500, i selve bygget, vandreutstillingene er
ikke medregnet.
Til fjorårets 20-årsmarkering ble det produsert
to utstillinger; Jubileumsutstilling 2015 og Byen
og landsdelen. Museets samling 2015–2017. Til den
første ble det invitert 33 kunstnere, alle med tilknyt16 + 17

samtiden
ning til regionen, som viser mangfoldet i kunstuttrykk, samt med en tilstrebet kjønnsbalanse fordelt
på 18 kvinner og 15 menn, da man ved undersøkelse
av samlingen kunne fastslå at kvinner var underrepresentert på kunstfeltet som så ofte i samfunnet
for øvrig.
Samlingsutstillingen Byen og landsdelen er todelt.
I en fast del vises bilder knyttet til steder og landskap på Sørlandet, kunstnere og andre mennesker
fra regionen og kunst med Setesdal som motiv. Byen
Kristiansand er også et tema med blant annet den
dramatiske bybrannen i 1882. Kunstnere fra Agder
studerte ved Statens Kunstakademi, opprettet så
sent som i 1909, og før den tid i land som Tyskland
og Frankrike. På 1800-tallet var derfor mange
av kunstnerne fra Sørlandet like godt orientert
om internasjonale tendenser som mange av dem
er i dag, konkluderes det i utstillingskatalogen.
I denne faste delen inngår arbeider fra Olaf
Isaachsen, Knud Baade og Dyre Vaa til Kjell Nupen.
I den skiftende delen av utstillingen vises
kunsthåndverk og tekstilkunst fra Sørlandet. Tre
markante representanter som alle influerte hverandre, er tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen,
keramikeren Grete Nash, som gjorde den japanske
raku-teknikken kjent i Norge, og smykkekunstneren Lise Schønberg, som ofte anvender uortodokse
materialer som krabbeklør og fiskebein, kombinert
med sølv og emalje, i sine fargerike arbeider.
Kunsthåndverk og tekstilkunst har en sterk
tradisjon i området tilbake til 1970-tallet, poengterer
konservator Else-Brit Kroneberg, faglig ansvarlig
for samlingen på museet. Det ble en naturlig del av
mandatet vårt; det tar vi på alvor.

Sidsel Hanum, Livsløp, 2016. Horning i porselen. Foto: Leif Gabrielsen

Venstre: Sidsel Hanum, The Hive, 2015. Horning i porselen.
Høyre: Sidsel Hanum, The Flower Is Growing In January, 2015. Horning i porselen.
Begge foto: Leif Gabrielsen
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Installasjonsfoto fra
utstillingen Byen og
landsdelen Museets
samling 2015–2017

Dagsaktuelt kunsthåndverk
I jubileumsåret ble Sørlandets Kunstmuseum tildelt
en gave på 1 million kroner av Nicolai Tangen og
stiftelsen han har opprettet, AKO Foundation. Gaven
ble gitt for å styrke museets innkjøp av kunsthåndverk.
Donasjonen ble en viktig medvirkende faktor
til at vi kunne kjøpe inn Sidsels Hanums store verk
Karavane, som er produsert til denne utstillingen,
opplyser Else-Brit Kroneberg, kurator for Repetisjoner og hovedforfatter bak boken som følger utstillingen.
I Repetisjoner har vi valgt å sette fokus på Sidsel
Hanums senere produksjon, arbeider fra 2000 og
fram til i dag, både enkeltverk og større installasjoner – som Karavane (2016). Den ble til i forbindelse
med Hanums besøk i den kinesiske porselensbyen
Jingdezhen høsten 2015. På byens marked oppdaget
hun kalebassformen. Det monumentale arbeidet
er kunstnerens innspill til en dagsaktuell situasjon,
nemlig flyktningestrømmen vi nå opplever, hvor det
kommer mennesker fra Midt-Østen, Afrika og andre
deler av verden til Europa.
I alt 88 kalebasser i støpt porselen – 8 blir liggende, et uendelighetstegn, består installasjonen
Karavane av. Små individer, i dempede jordfarger,
med et rørende retningsløst preg – stuet sammen,
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lett fortumlede i en uendelig folkevandring. Taktile
små vesener.
Bruken av metallklorider i ulike farger gir matt
overflate og er med på å individualisere dem, påpeker Kroneberg. Nok et arbeid refererer til flyktningkrisen – horningen Frost hvor vi skimter avtrykkene
av utallige sko, etterlatt av båtflyktninger.
Dagsaktuell tematikk og engasjement i sentrale
politiske hendelser manifesterer seg ofte i Sidsel
Hanums arbeider. Gaza-konflikten, Irak-krigen og
Bush’ invasjon er blant eksemplene som har funnet
et kunstnerisk uttrykk hos Hanum. Likeså delelinjen
mellom Norge og Russland i Barentshavet.
Tre separate horninger i porselen er viet de fysiske
soningsforholdene til Anders Behring Breivik.
I Det er en luftegård der inne fra 2013 kan vi
studere det møysommelige arbeidet bak teknikken
horning, som demonstrerer at repetisjoner er et
viktig element i måten Hanum arbeider på.
I horning tegner man med flytende porselen.
I en støpt gipsform tegnes mønsteret man ønsker
med blyant og deretter med porselen i tynne linjer.
Porselenet legges på lagvis til objektet blir tredimensjonalt. Horningene gir assosiasjoner både til
organiske og geologiske strukturer, ofte koraller.
I 2010 vant Sidsel Hanum Kunsthåndverkprisen,
og samme år hadde hun stor, retrospektiv utstilling

på Lillehammer Kunstmuseum. Kunsthåndverkprisen vant hun for tre monumentale ovaler i det
skjøre materialet porselen blandet med papirfiber,
og de vakre, minimalistiske ovalene er også med i
en stor installasjon i Repetisjoner. Eggene er tittelen
på installasjonen, som er en hyllest til kunstnerens
mor. Ovalene, eggene, henspeiler på morens ansvar
for eggproduksjonen på gården. Egg for liv, – og
skjørhet i eksistensen. Verket ble vist på Galleri
Format i Oslo i 2013, da under tittelen Fragile.
Krukker har vært en sentral del Hanums produksjon siden midten av 1990-tallet. Etter hvert begynte
hun å «kle på» krukkene med keramiske bruddstykker. Så vel skjell som kråkeboller kan være trykket
inn i leiren. En høy, hvit form med kniplingspreg,
Bestes brud, og et mørkt motstykke, Den påkledde,
representerer kronprinsparet som brudepar.
Repetisjoner spenner vidt og inkluderer to store
arbeider med tittelen Frøpaneler i duse fargenyanser. Både formen og tittelen på arbeidene
gir assosiasjoner til verdens frølagre og til det
å bevare naturens mangfold mot globale katastrofer,
påpeker utstillingsansvarlig Else-Brit Kroneberg.
Den store mønstringen av Sidsel Hanums
arbeider skal stå på Sørlandets Kunstmuseum til
medio august. Den lange utstillingsperioden er
helt bevisst. Sommerstid kommer folk til hyttene
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sine på Sørlandet, – samtidig har man cruisebåtsesongen. Vi er spente på hvordan utenlandske
tilreisende vil se utstillingen, bemerker Kroneberg.
Kritisk blikk på det postkoloniale afrika
Det postkoloniale Afrika er det sentrale temaet
i Anawana Halobas kunstnerskap. På separatutstillingen i Sørlandets Kunstmuseum viser hun
to nyproduserte verker spesielt for anledningen,
som deretter skal videre til utlandet – Every day
is for the thief and one day is for the owner. Haloba
vokste opp i Zambia under president Kenneth
Kaunda. Han var landets første president, som
mange fortsatt tenker på som en helt. Halobas fokus
ligger på hvordan revolusjonære ledere som Gadaffi,
Mugabe og Kaunda som i utgangspunktet begynte
uavhengighetskampen med gode hensikter, endte
som paranoide og autoritære diktatorer.
Noen av temaene Haloba reflekterer over i utstillingen, er pan-afrikanisme og afrikansk sosialisme,
hindringen av ytringsfriheten, diktatorveldet og
afrikansk sosialisme.
Hovedverket i utstillingen har tittelen Confessions of a delusional dictator and a museum of guilt.
Kunstneren har her bygget en trygghetsbunker for
en fiktiv president. I bunkeren står det en skriftestol
i marmor med røde draperier foran gitteret som

Sidsel Hanum, Karavane, 2016. Støpt porselen (detalj).
Foto: Leif Gabrielsen

skjuler et to-kanals videoverk. En forvirret diktator
gir her sitt motsetningsfylte skriftemål til en kvinnelig prest.
Bunkeren rommer presidentens personlige
museum med ulike trofeer og memorabilia, blant
annet propagandamateriale, materiale om torturofre
og varer konfiskert fra opposisjonelle. I en glassmonter ser vi en blodig øks.
I det andre arbeidet på utstillingen har Anawana
Haloba for første gang laget en animasjonsvideo.
A Dragon King at Sleepy Pride Rock er en satirisk
video over Kinas tilstedeværelse i Zambia og i Afrika
generelt. Videoverket er det første i en serie arbeider
basert på Halobas undersøkelser av myter og fakta
knyttet til forholdet mellom Kina og afrikanske
stater, både i et historisk og et samtidig perspektiv.
Anawana Haloba bor og arbeider i Oslo, hvor
hun har sin utdanning fra Kunstakademiet foruten
Rijksakademie van beeldende kunsten i Amsterdam.
Bak seg har hun prestisjetunge utstillinger som
Manifesta, Sydney-biennalen, Veneziabiennalen
m.fl. I 2016 er hun invitert til å delta i den 32. biennalen i Sao Paulo, samt flere større gruppeutstillinger
i Afrika, Europa og USA.
Sørlandets Kunstmuseum er primært et museum
for regionen. Museet ønsker å få til et spenn mellom
gode regionale kunstnere, nasjonale aktører og
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kunstnere hentet utenfra, summerer konservator
Else-Brit Kroneberg, og konstaterer at man de
senere år har arbeidet mye med samtidskunsten.
Nevnes kan at Yayoi Kusama som i skrivende
øyeblikk trekker fulle hus på Henie Onstad Kunstsenter, ble presentert for det sørlandske publikum
allerede i 2013. Året etter var det utstilling av
Bjarne Melgaard i utlån fra Astrup Fearnley.
Anne Katrine Dolven står på utstillingslisten,
og av henne kjøpte museet inn to sentrale videoverker via Wilkinson Gallery i London i 2010.
I forbindelse med kjøpet donerte den Londonbaserte kunstneren selv et videoverk og syv
malerier til museet.
Fra 12.mai 2016 viser Sørlandets Kunstmuseum
en stor videoinstallasjon av den sveitsiske kunstneren Pipilotti Rist, Sip My Ocean (1996) – et frodig,
sanselig univers fylt av farger, musikk og kunstnerens eget nærvær, alt hovedsakelig filmet under
vann. I tillegg vises et av Rists tidligere verker.
Utstillingen har blitt til med utlån fra Louisiana
Kunstmuseum i samarbeid med kunstneren og
galleriet Hauser & Wirth.
Som vandreutstilling denne våren har museet
portrettmønstringen Hvem er jeg? med verk fra
samlingen – fra Erik Werenskiold og Edvard
Munch – til Gunnar Torvund og Mette Tronvoll.

Barnas kunstmuseum
Satsing på barn og unge har vært et prioritert
område for Sørlandets Kunstmuseum fra starten av.
Satsingen kulminerte i 2014 med opprettelsen av et
eget Barnas Kunstmuseum. En egen avdeling med
fire rom er innredet for en sanselig og utforskende
formidling med de aller yngste som målgruppe.
Tiltaket er unikt her i landet, med unntak av KODE
i Bergen som har etablert en avdeling for barn og
unge under navnet KunstLab.
Både eksteriør og interiør viser veg til Barnas
Kunstmuseum med fargerike pletter. I et av rommene finner vi bokstavelig talt et skråplan i tre med
innfelte tittekasser, hvor ungene kan kikke ned på
objekter fra museets samling under glass.
– Barna skal få bruke hele sanseapparatet. Her
har vi samarbeidet med arkitektfirmaet Stiv Kuling
om skapmoduler beregnet på alle fra 0 til 10 år.
Ungene kan rutsje ned det glatte planet og finne
ting fra samlingen i kasser. Unger og kunst i skjønn
forening, konstaterer konservator Karl Olav Segrov
Mortensen. Sørlandets Kunstmuseum samarbeider
med Universitet i Agder om flere prosjekter relatert
til Barnas Kunstmuseum. I gjestende øyeblikk har
man studentpraksis med 30 barnehagelærere som
skal lage opplegg til bruk i barnehagen. Påfølgende
uke ble de erstattet av barnehagebarn som kom for
å teste det ut.
Et verk de unge publikummerne får stifte
bekjentskap med, er skulpturen Fantasistormen av
Tori Wrånes. Den har sin forhistorie. Skulpturen var
ment som utsmykning til en barnehage, og den vesle
astronautjenta var tenkt plassert i toppen av et tre.
Treet ble hugget. Så fikk hun sitte på taket av barnehagebygget, tenkte man. Den gang ei. Attributter
på det fabulerende verket skapte skumle assosiasjoner, det var rett etter Utøya. Massive reaksjoner og
protester en masse. Spetaklet endte med at museet
kjøpte inn den kontroversielle skulpturen, som kanskje ikke var så farlig likevel.
Og her er kunstverk spesielt produsert til 2-åringer!
Pling plong er den karakteristiske tittel på et avansert prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst, arkitektur, design og teknologi, signert kunstnerduoen
Trond Nicholas Perry og Agata Sander. Et interaktivt
verk i tre og stål med musikk, det vil si datasampling
– om lag 40 lyder, av alt fra glass og metall til elektroniske lyder, forklarer konservatorene. Sittemøbelet hører til, det skjuler kablene. Og selvsagt hører
det med spaker til å trekke i.
Beregnet på 2-åringer er også Marit Rolands temporære prosjekt Paper Drawing # 16. Store, knitrede
papirmasser på trebukker gir et vell av muligheter
for de minste publikummerne til å utfolde seg – den
kan assosiere til en spennende snøhule – og her er
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det absolutt ingen som sier «Ikke rør». Tvert om.
I Barnas Kunstmuseum er det brukskunst for alle
pengene.
Kunst for barn og unge. Vis a vis Sørlandets
Kunstmuseum ligger Agder Kunstsenter. Her pågår
to dagers workshop i Usynlig graffiti med Marius
Martinussen. KRS Gadekunstlaug og festivalen
Gadekunst 16 er primus motor i prosjektet i samarbeid med AKS og oss, opplyser Else-Brit Kroneberg.
Det er i sannhet mye på gang i kulturbyen Kristiansand. Fondsforvalter og kunstsamler Nicolai
Tangen donerer sin kunstsamling på 1100 verk til
sin fødeby. Tangen, som er bosatt i London, har selv
en mastergrad i kunsthistorie på Rolf Nesch fra the
Courtauld Institute of Art. Tangen-samlingen spenner over tidsepoken 1930–1970, og er fra eksperthold
(Blomquist) karakterisert som den største og viktigste samlingen i privat eie fra denne tidsepoken.
I tillegg til å donere kunstsamlingen har Tangen
lovet å bidra til å finansiere et visningssted for å
sikre best mulig eksponering av kunsten.
Åpen internasjonal arkitektkonkurranse
Et nytt kunstmuseum er ment å romme Sørlandets
Kunstmuseum, Tangen-samlingen, foruten at det
vurderes lokale for Kristiansand kulturskole og et
senter for ung teaterkunst i samme område.
En ny reguleringsplan for Silokaia foreligger, og
Odderøya ligger an til å kunne bli et nytt kultursenter.
Den bevaringsverdige kornsiloen fra 1934 er tegnet av Arne Kosmo i arkitektfellesskap med Sverre
Aasland og er et tidlig eksempel på funksjonalistisk
industriarkitektur i Norge. I arkitektkonkurransens
første åpne fase som vil være avgjort før sommerferien, vil deltakerne se på selve området. Etter juryering vil 3–5 deltakere kunne gå videre til fase 2 ment
å være avgjort før julen 2016.
Det er stor interesse, positivitet og vilje for prosjektet og ønske om å få det realisert, kommenterer
konservator Else-Brit Kroneberg. Hun legger imidlertid ikke skjul på at prosjektet vil by på utfordringer i henhold til både drift og bygg . Samlingen vil
nesten fordobles. Den nye kunstsamlingen skal også
forvaltes og formidles, ansvar følger med donasjonen. Dessuten vokser samlingen stadig. Tangen har
også begynt å se mot nabolandene, tilføyer konservatoren.
Summa summarum: Det er noen spennende år vi
går i møte.
Nåværende strategiplan må revideres betraktelig.
Vi må lage nye planer. Ikke minst er forskning et felt
vi ønsker å utvikle og som vi har ambisjoner om
å forsterke. Vi går inn i en veldig spennende fase
de kommende år, – om hvor vi vil være 5–10 år fram
i tid, fastslår Else-Brit Kroneberg.

Kommentar utenfra

Hva Louise Bourgeois ville
vite om trollfolk i Finnmark
Tekst av Rune Blix Hagen
På Sankthansaften 2011 åpnet Hennes Majestet
Dronning Sonja Steilneset minnested i Vardø.
Etter fem år kan man vel trygt si at minnesmerket
har fungert svært så tilfredsstillende, både når
det gjelder stedsutvikling i Vardø og som et verdig
monument over de mange som mistet livet i de
svært omfattende og brutale trolldomsprosessene
i Finnmark i tiden fra 1601 til den siste heksebrenning i 1678.
Steilneset minnested i Vardø, lokalt omtalt som
heksemonumentet, er det tredje og desidert mest
kostbare minnestedet i Norge over rettslig forfulgte
trollfolk. Vi har lignende monument ved retterstedet Nordnes i Bergen og et på Andaneset i Gloppen
kommune, Sogn og Fjordane. I tillegg finnes det
bautaer over kjente norske trollkvinner, slik som den
av Lisbet Nypan på Leinstrand utenfor Trondheim.
Hele anlegget i Vardø, med minnehall og kunstverk i verdensklasse, har kostet nærmere 70 millioner kroner og inngikk som en del av det prosjektet
Staten vegvesen kalte nasjonale turistveier, i sin
helhet ferdigstilt i 2012.
Selve kunstverket, en installasjon med tittelen
The damned, the possessed and the beloved, har en
verdi på 30 millioner kroner og er utformet av den
fransk-amerikanske verdenskunstneren Louise
Joséphine Bourgeois (1911–2010). Som et av hennes
aller siste arbeider donerte hun kunstverket til
Vardø. Det er den verdenskjente sveitsiske arkitekten Peter Zumthor som står bak utformingen
av selve minnehallen – en 125 meter lang hall som
inneholder tekstmontre over de mange mennesker
som døde i forbindelse med hekseforfølgelsen.
Hver enkelt av de dødsdømte har fått sin minneplate. Tekstene er skrevet av kollega og professor
Liv Helene Willumsen ved UiT Norges arktiske
universitet. Hun er dessuten ansvarlig for tekstene
i tilhørende små hefter som ligger fritt tilgjengelig
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i minnehallen. Disse tekstene foreligger både på
norsk, finsk, samisk og engelsk.
Tilblivelsen av minnestedet i Vardø har en forhistorie på knapt ti år. I den første fasen av planleggingen av stilte jeg en rekke artikler til disposisjon
for det daværende Turistvegers kunstprosjekt. Disse
ble anvendt av blant annet Louise Bourgeois under
utformingen av selve kunstverket til minnestedet.
På mitt initiativ ble arbeidet med den historiefaglige
delen av minnestedet overført til Liv Helene
Willumsen i 2008. Willumsen arbeidet på denne
tiden med en engelsk oversettelse av rettsmaterialet fra Finnmarksprosessene. Før denne tid,
i november 2007, sendte Bourgeois meg ganske
mange og interessante spørsmål om forskjellige
forhold knyttet til 1600-tallets hekser og hekseforfølgelse i nord.
For det første ville Louise Bourgeois vite hva som
førte til at visse mennesker ble anklaget for å være
hekser. Det andre spørsmålet gjaldt kirkens rolle
– var kirkens folk drivkraften bak prosessene eller
deltok hele lokalbefolkningen i forfølgelsen?
Så ville hun vite om de såkalte trollfolkene var
mentalt forstyrret, og om trollkvinnene ble anklaget
fordi de var seksuelt aktive, på grunn av utroskap
eller ut fra løsaktighet. Andre spørsmål handlet om
hvem som utformet den endelige dommen, straffeutmålingen og ikke minst karakterene av beviser og
vitneprov. «Where there good witches as opposed to
bad witches» inngikk blant spørsmålene sammen
med spørsmål om ektepar ble rammet av hekseprosessene. Jeg ga ganske utførlige svar på denne
henvendelsen, som må kunne karakteriseres som
høyst relevant i fortellingen om den store heksejakten i Europa på 1500- og 1600-tallet.
At den grusomme historien om en av de verste
menneskeforfølgelsene i norsk historie blir minnet
på en slik storstilt måte som heksemonumentet

Louise Bourgeois, The damned, the possessed and the beloved, Steilneset, Vardø
Foto: Rune Blix Hagen

i Vardø er det beste eksemplet på, ser jeg på som en
verdig markering. Og jeg ser gjerne at vår forskning
omkring trolldomsprosessene i Finnmark blir stilt
til disposisjon for stedsutvikling knyttet til lokale
kulturarrangement slik som teateroppsetninger,
utstillinger, festivaler, omvisninger, i turistsammenheng og til annen historiebruk. Derfor er det med
stor glede at jeg ser at festspillene i Nord-Norge har
bestillingsverket Kjetterbålet av Bodø-bandet Kråkesølv som årets offisielle åpningsforestilling – stykket
bruker trolldomsprosessene i Finnmark i løpet av
1600-tallet som utgangspunkt for andre menneskeforfølgelser i vår samtid.
Hekseforfølgelsen i Finnmark
I en hundreårsperiode fra slutten av 1500-tallet til
slutten av 1600-tallet ble henimot 140 mennesker
formelt anklaget for en eller annen form for ulovlig
trolldomskunst i hele Finnmark. Over 90 mennesker
ble funnet skyldig i alvorlig trolldomskriminalitet
og fikk lovens strengeste straff; henrettelse på bålet.
Om lag halvparten av disse menneskene, de aller
fleste vanlige norske kystkvinner, fikk sin dødsdom
forkynt i fiskeværet Vardø.
Heksejakten forløp i intervaller. Store kjedeprosessene med massehenrettelser fant sted i 1621, på
1650-tallet og vinteren 1662/63. Det er ikke tvil om
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at hele befolkningen, ikke bare i Vardø, men i hele
Øst-Finnmark kom i direkte eller indirekte berøring
med heksehysteriet.
Når de verdslige rettsmyndighetene i Vardø avsa
flere dommer i trolldomssakene enn ellers i regionen, har det nok sammenheng med nærheten til
administrasjonsstedet. Myndighetene må ha følt
trusselbildet sterkest her i Vardø, i sine umiddelbare
nærområder. Men ser man nøyere på hjemsted, kom
det nesten like mange hekser fra Vadsø-området
(Andersby, Vadsø og Ekkerøy) som fra Vardø og
Kiberg. Flere av disse har imidlertid blitt fraktet til
Vardø og fikk sine saker ført der.
Paradoksalt nok er det faktisk ingen fylker i Norge
som har så god rettskildedekning på 1600-tallet som
Finnmark. Den uvanlig rikholdige kildesituasjonen
er selvsagt en av grunnene til at vi kan dokumentere
så mange trolldomssaker fra Finnmark. Det er allikevel ingen tvil om at Vardøhus, som fylket het på
1600-tallet, har vært utsatt for uvanlig omfattende
og harde forfølgelsesbølger.
Disse prosessene er blant de verste i hele Europa
og kjennetegnes av grufulle og brutale kjedeprosesser over kort tid. Enkelte kvinner som sto fast
på sin uskyld, ble torturert i hjel før endelig dom.
I rettsprotokollene kan vi lese om tortur med svovel
og glødende tenger.

Tatt

av

Kva er dette

Heimdal

for ein

Tekst av Sten Nilsen

plass?

Over: Eksteriør Heimdal Kunstforening.
Høyre: Suhrke og Skevik, Ratio1.
Begge foto: Heimdal Kunstforening
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På veg til jobbintervju hadde Øyvind Rongevær Kvarme ein del trafikale
utfordringar før han endeleg fann fram til Heimdal Kunstforening. Då han
kom fram, gjekk overraskinga etterkvart over til ei vissheit om at både lokala
og folka ville passe bra for han. Kunstforeininga med sin unike profil har fått
høve til å delta i programmet «Kurator i Kunstforeningen». Vi hadde lyst til
å høyre meir om korleis Øyvind Rongevær Kvarme sitt fyrste møte var og kva
som hende etter at han bestemte seg for bli verande i kunstforeininga i ei no
nyoppretta «pilotstilling».

Ein av dei fyrste tinga me gjorde i forhold til Tatt av
Heimdal var å invitere til eit ope møte på Lademoen
Kunstnerverksteder for å diskutere med kunstmiljøet i byen kva dette kunne bli. For å sette diskusjonen i gong hadde me ein kunstnarsamtale med
Karianne Stensland (kunstnar, busett i Trondheim,
red.anm.), og det var her namnet på prosjektet vart
til livs: Eg fortalde om mitt fyrste møte med Heimdal; korleis eg på veg til eit intervju som gallerimedarbeidar i kunstforeininga tok feil buss og fekk
det som kan skildrast som ein guida tur i nærmiljøet. Likevel kom eg av på rett busstopp på
motsett side av toglinene til kunstforeininga. Sidan
eg aldri hadde vore på Heimdal, skjønte eg ikkje at
eg lett kunne komme meg til andre sida ved å bruke
ein undergang rett ved, og gjekk heller ein lang
omveg. Når eg endeleg kom til kunstforeininga sine
lokale – ein stor trevilla plassert mellom to parkeringsplassar, eit rekkehus, NAV og nokre varelager
– vart eg bergtatt; i eit av galleriromma var kunstnaren Marius Amdam i gong med bygge ned taket til
den kommande utstillinga si, og inne på kontoret sat
dåverande styreleiar med dagleg leiar og fniste. Eg
tenkte berre: Kva er dette for ein plass? Då avbrøyt
Karianne Stensland meg og sa: «Du ble rett og slett
tatt av Heimdal.» I bilen på veg heim var kurator
Helga-Marie Nordby rask med å døype prosjektet
Tatt av Heimdal.
Tatt av Heimdal er Heimdal Kunstforening sitt
bidrag i serien eller programmet Kurator i kunstforeningen. Performancefestivalen fann stad frå
19.–21. mai i år.
Det stemmer. Målet med festivalen var å markera
starten på Tatt av Heimdal-prosjektet og gjere lokalKUNST PLUS S #2, 2016

miljøet medvite på at her skjer det noko! Det var
fleire kunstprosjekt som fann stad rundt omkring
på Heimdal; både i offentlege rom som parkeringsplassar og gågater, men òg på kjøpesenter og nedlagte fabrikklokale. Me inviterte ulike musikklag frå
nærområdet til å bidra med korps, kor og storbandmusikk slik at det vart ein skikkeleg fest!
Kan du seie litt om korleis de kom i gang med
arbeidet?
Arbeidet med prosjektet starta allereie sommaren
2014 med eit fyrste møte med kurator Helga-Marie
Nordby i kunstforeininga sine lokale – initiert av
Norske Kunstforeninger. Me fann fort tonen, og
raskt sette me nokre rammer for kva ynskje og behov
me hadde; å utvikle kunstforeininga sin profil og si
rolle i lokalmiljøet. Likevel har me late prosjektet
modnast mykje over tid, og brukt denne tida på å
undersøkje liknande prosjekt og fått inspirasjon frå
andre institusjonar – som Konsthall C og Tensta
Konsthall i Sverige. Til dømes var me på studietur
til Berlin; der besøkte me utstillingsstaden
Kurt Kurt og var på ulike atelierbesøk. Her møtte
me mellom anna kunstnaren Bodil Furu, som då
hadde residensopphald på Künstlerhaus Bethanien.
Kan du seie litt om samarbeidet med kuratoren
Helga-Marie Nordby, var det berre ho som stod for
utveljing av dei aktuelle kunstnarane?
Helga-Marie Nordby er ein dyktig kurator som er
raus med kunnskapen og erfaringane sine. Me har
lært mykje av å arbeide med henne, samstundes
som det heile tida har kjendest som eit likeverdig
samarbeid. Helga-Marie har hjelpt oss å finne og
sette oss i kontakt med kunstnarar som kunne passe

inn i prosjektet sin profil. Men slik som kunstnaren
Kiyoshi Yamamoto fekk me kjennskap til då me
såg performancen hans på kunstfestivalen Agalaus
på Voss sist mai, medan kunstnaren Kjetil Berge
fekk vekt interesse allereie på kunstfestivalen
i Hammerfest i 2013.
De brukte ulike stader i Heimdal som utgangspunkt
for dei ulike performancane?
Tatt av Heimdal sin grunnidé er å undersøke Heimdal som stad og identitet gjennom relasjonelle og
performative strategiar. Ønsket er å gå i dialog med
nærmiljøet vårt, på ulikt vis undersøkje og delta
i det. For oss er det blitt eit spørsmål om kva rolle
ei kunstforeining kan ha i eit lokalsamfunn. Dette
inneber ikkje berre å arbeide med kunstarar som
kan skildras innenfor slike metodar, men at me
som arrangørar stiller oss opne, undersøkjande og
fleksible. Ting blir til undervegs, og ein må tilpasse
seg – noko som sjølvsagt kan resultere i at ting ikkje
alltid blir slik ein hadde tenkt, men det er jo det som
er litt gøy òg!
Du fortalde at det hadde blitt søkt om og mottatt
økonomiske delmidlar utanfrå. Kan du seie litt meir
om dette?
Me har jobba mykje med å få midlar til prosjektet.
Det som kanskje har vore viktigast i søknadsprosessane, er å gå i dialog med søkeinstansane i forkant;
forklare prosjektet, tankar og idear, høyre kva
ordningar og høve som finnast. Her har det vore
stor læring og modning både i søknadsskriving og
planlegging – og for kvar gong ein må definera eit
prosjekt, blir ein berre meir og meir medviten kva
ein eigentleg held på med og korleis prosjektet kan
utviklast vidare.
Heimdal Kunstforening skipa òg eit Bydelsforum
i Heimdal. Kva var tanken med dette?
Initiativet til å opprette eit bydelsforum er del av
det me kallar Café Heimdal. Ønsket med kafeen er
å skape ein kontinuerleg sosial møteplass i kunstforeininga for lokalsamfunnet, der det er rom for
å diskutere ulike tema og problemstillingar knyta
til staden – bli betre kjend med området, med
andre ord. Til no har me arrangert foredrag om
lokalhistorie, politisk debatt, og denne siste der
me inviterte inn frivilligheita i bydelen for å
diskutere opprettinga av eit bydelsforum dei
ulike aktørane i området. Ønsket er at me kan
skapa ringverknadar utover prosjektet si levetid
– at me bidreg til aktivitet og engasjement. Eit
anna døme på dette er initiativet me har teke til
å opprette eit fagleg nettverk for kunstnarar som
arbeider performativt i regionen.
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Dei gongene eg har vitja Heimdal Kunstforening, har
det slått meg at kunstforeininga er heldig som har
dette flotte huset og staden. Eit slags kultursenter i
bydelen. Samstundes som at staden òg har ei historie?
Absolutt! Det er eit utruleg fint hus som rommar
mykje. Sjølv om det til tider kan vere utfordrande
å arbeide med eit hus som har få rette vinklar, er
det ein viktig del av kunstforeininga si identitet, og
det har ei hatt ei viktig rolle i lokalmiljøet si historie.
Fyrst var det Herredshuset i det som var Tiller Kommune, men me har òg høyrt historia om at det har
vore alt frå bank til bukollektiv. Folk har vore innom
og fortalt at dei budde i andre etasje; så det kjennest
bra at me har etablert ein kunstnarresidens her, kor
kunstnarar kan bu og slik få arbeide med stadsspesifikke prosjekt over tid – både under og etter Tatt av
Heimdal.
I kjellaren er det òg ein egen kunstskule. De er så vidt
eg veit den einaste kunstforeininga som har ein slik
skule. Korleis er denne skulen lagt opp?
Me er faktisk den einaste aktøren som tilbyr kurs
på eit slikt nivå i heile Trondheim. Kunstskulen bli
driven av den flinke skuleleiaren vår, Anna Dahlø,
og er ein viktig del av kven me er. Her tilbyr me kurs
i maling, teikning, grafikk, keramikk og kunsthistorie. Alle som underviser kursa, er utøvande
kunstnarar eller har fagkompetanse. Me avsluttar
kvart år med elevutstilling, der kursdeltakarane kan
vise fram kva dei har jobba med. Det er kurs meir
eller mindre kvar dag, og alderen på kursdeltakarar
spenner frå 14 år til over 80 år. Slik er skulen med på
å gjere huset meir levande.
Tatt av Heimdal er eit samarbeid mellom kurator
Helga-Marie Nordby og Heimdal Kunstforening.
Prosjektet har mange lag og vil gå føre seg i fleire
omgangar fram til sumaren 2017.
Kunstnarane Amelia Beavis-Harrison, Pavana Reid,
Surhke/Skevik, Annika Vestel, Anne Cecilie Lie, Bergmund
Skaslien, Johannes Deimling, Sixten Sanne-Göransson,
Sebastian Biong og Lars Petter S. Bergmark, Marie
Askeland, Marita Bullmann, Oscar Hagbard og Peter Dean,
Sigmund Skard og Beate P. Løken markerte starten på
prosjektet med performancefestival Tatt av Heimdal
19.–21. mai 2016.
Frå mai 2016 til sumaren 2017 vil mellom anna Trollkrem,
Kurt Johannessen, studentar ved Kunstakademiet
i Trondheim, Ann-Cathrin Hertling, Kyioshi Yamamoto,
Karianne Stensland, Kjetil Berge, Claire de Wangen
og Bodil Furu utvikle og gjere stadsspesifikke prosjekt
i kunstforeininga sitt nærmiljø.
Alle prosjekta som skjer under Tatt av Heimdal,
blir dokumenterte av profesjonelle fotografar.
Dokumentasjonen vil bli stilt ut i kunstforeininga
sine lokale og fungere som base for formidling
og vidare aktualisering.

Kunstnerportrett:
Jon Benjamin Tallerås

Tekst av Sten Nilsen

Jon Benjamin Tallerås’ arbeider handler om
byrommet og utforsking av dette. Sammen med
et par andre kunstnere fra sin egen generasjon
har han atelier i en rivningstruet industribygning
på Ensjø i Oslo.
Hvordan ulike mennesker leser byrommet, og
hvordan forskjellige lesninger kan åpne opp for
nye bevegelsesmønstre og nye måter å definere
byrommet på, er det som interesserer ham mest.
Flere av hans arbeider forholder seg til de rommene som oppstår organisk, over tid, i motsetning det som er «totaldesignet».
Fotografi- og filmmediet kom inn som
uttrykksform i løpet av årene på Einar Granum
Kunstfagskole. Vandringer i byrommet har vært
utgangspunktet for arbeidsprosessen som gradvis, i løpet av årene på kunstakademiet, ble mer
og mer målrettet. Den siste tiden mens Tallerås
studerte ved Kunsthøgskolen i Oslo, skjønte han
at det var mulig å bruke sine tidligere erfaringer
og interessen for byrommene aktivt i en kunstnerisk sammenheng. Han begynte også å reflektere
rundt problemstillinger som romlighet, tredimensjonale uttrykk og installasjoner. I stedet
for å henge fotografier rett opp på vegg, ble han
interessert i å benytte utstillingsrommet aktivt,
enten det var ute eller inne. Det ble viktig å
utforme utstillingsrommet som et resultat av en
idé hvor f.eks. rommet og siktlinjene brytes opp.
Ved LIAF-biennalen, Svolvær i 2015, ble arbeidene presentert ved hjelp av midlertidige vegger
montert på rørstillaser. Disse brøt siktlinjene i
rommet og gjorde at betrakterne måtte forholde
seg bevisst til utstillingens arkitektur på vandring gjennom rommet.
Jon Benjamin Tallerås har også aktivt brukt
elementer fra nærmiljøet til de ulike utstillingsstedene. I forbindelse med en utstilling
i Kristiansand Kunsthall brukte han objekter

som han fant i byrommet der, som utgangspunkt
for motiver i fotografiene.
– Jeg jobbet med midlertidige skulpturer
i byrommet, og prosjektet dreide seg om hvordan
man kan lese inn skulpturell verdi i nesten alt,
samtidig som det handlet om vandring og en
annen lesning av byen og dens bestanddeler.
Han brukte også ulike typer treverk som han
fant ute, restene av noen benker, mønet fra et
hus, veisperringer og lignende. Materialene tok
han med til atelieret i Oslo og bearbeidet dette
til billedrammer med en høy grad av håndverksmessig presisjon. Det ferdige resultatet ble deretter presentert i Kristiansand Kunsthall i 2014.
Tallerås har også bakgrunn som klatrer, og
i videoarbeidet Ingen veier utenom beveger han
seg gjennom et goldt byrom. Han forserer uanstrengt smale gesimser, kryper gjennom stålkonstruksjoner, kommer seg opp langs fasader,
hopper ned, alltid uten noen form for hindringer.
Utsnittet, sammenklippingen av sekvensene, er
nøye komponert, og byarkitekturen fremstår som
øde i den forstand at det er ingen andre mennesker til stede.
I andre arbeider hvor han driver rundt, vandrer og klatrer opp og ned langs bygninger i byen,
er det nettopp mennesker tilstede, men ingen ser
ut til å bry seg om at han beveger seg opp langs
fasader og takrenner. Det at det er mulig å innta
byrommet uten innblanding, er muligens et særnorsk fenomen. Andre steder, som i Berlin, hvor
Tallerås har gjort det samme, har folk reagert
høylydt.
– Jeg har lenge vært interessert i hvordan
forskjellige mennesker leser byen. For eksempel
hvordan skatere leser gelendre og fortauskanter
som noe de kan «grinde». Eller hvordan de ved å
«grinde» på et gelender snur funksjonen fra noe
forbundet med sikkerhet til noe forbundet med

risiko. Det er jo noe av bakgrunnen for min uortodokse bevegelse igjennom byen, det å lese den
med nye øyne og se hvilke muligheter som åpner
seg når man for eksempel også leser inn vertikaler som deler av et bevegelsesmønster. Ved
å bruke byen på andre måter enn det som er
tiltenkt, opphever man normene for bruk og
redefinerer hva byen er, ut i fra egne premisser.
Høsten 2011 bestemte Tallerås seg for
å lage silikonavstøpning av det ene trinnet i en
trapp i Grubbegata i Oslo. Han hadde lagt merke
til trappen for flere år siden. I løpet av tiden etter
at asfalten ble lagt, rant den videre nedover noen
av trappetrinnene.
– Fotografi som medium, som dokumentasjons- og arkiveringsverktøy har vært viktig for
meg. Silikonavstøpning ble en annen måte å
jobbe med de samme problemstillingene på.
En måte å «stjele» noe fra byen på uten å fjerne
noe fra sin opprinnelige plassering.
Ved hjelp av nitid planlegging og forberedelser, monterte han et arbeidstelt med et skilt:
«Arbeid pågår, kontakt innsatsleder», og ikledte
seg arbeidstøy og refleksvest. Han parkerte varebilen sin ved siden av arbeidsteltet, og i syv dager
og netter holdt han på med avstøpningen, uten
at noen reagerte eller stilte spørsmål om hva han
bedrev. Det ferdige arbeidet Inntrinn, opptrinn
og tristesse ble ustilt som en del av soloutstillingen
Lediggang og Omkringdriven i Kunsthall Oslo
i 2012.
I forbindelse med LIAF tok han utgangspunkt
i byrommet i Svolvær. Gåingen er alltid utgangspunkt for arbeidene. De første gangene han
besøkte Svolvær, gikk han rundt med kameraet
og bare så, egentlig uten noe egentlig formål
annet enn å være flanør.
– Da jeg kom tilbake i studio etter første besøk
i Svolvær, gikk jeg igjennom det fotografiske
materialet og så etter en tematikk og en form jeg
kunne jobbe videre med. Utstillingsstedet, det
tidligere Jern og Bygg i Svolvær, med sitt konglomerat av rom og etasjer, veggpaneler og forskjellige gulvbelegg, spilte en viktig rolle i arbeidet.
Dette pragmatiske forholdet til arkitektur, de
midlertidige løsningene, men også det nenn-

somme vedlikeholdet og eierskapet til lokalområdene, er noe man kan se flere steder rundt
omkring i Lofoten. Denne måten å forholde
seg til arkitekturen på blir en motsats til
gentrifiseringen, nybyggene og den økende
turistindustrien.
Jon Benjamin Tallerås skal senere i år
delta i Munchmuseets program Munchmuseet
i bevegelse. Han er en av fire yngre kunstnere
som vil vise nyproduserte verk i fire soloprosjekter.
Han vil skape en alternativ opplevelse av byen
gjennom dens urbane arkitektur og delvis skjulte
rom. Verkene vil vises på Munchmuseet, og ved
et annet lokale i byrommet. Disse stedene kobles
sammen ved hjelp av en byvandring som tar form
som en audioguide.
Informasjon om de ulike arbeidene finnes også
på Tallerås’ webside: www.jontalleras.com
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Øverst: Installation view, Lediggang og Omkringdriven, Kunsthall Oslo
Nederst: Inntrinn, Opptrinn, Tristesse, 2012. Acrylic one, mdf, 19 x 220 x 30 cm

Ingen veier utenom (video stills), 2015
Video Installation, 7.15 min (loop)

Installation view, Disappearing Acts,
LIAF – Lofoten International Art Festival
Curated by Arne Skaug Olsen and Matt Packer

Forsøk, forslag, forfall og frafall, 2015
Inkjet prints, Oak frames, Scaffolding,
Plasterboards, 15 x 100 x 75 cm
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Forsøk, forslag, forfall og frafall, 2015
Inkjet prints, Oak frames, Scaffolding,
Plasterboards, 15 x 100 x 75 cm

Installation view: Disappearing Acts,
LIAF – Lofoten International Art Festival
Curated by Arne Skaug Olsen and Matt Packer

Kunsthall Stavanger (04.11.2015, 08:01-16:41), 2015
Inkjet print, oak frame. 50 x 60 cm

Kunsthall Stavanger (Best of Thirty-Six Attempts), 2015
Inkjet print, oak frame. 60 x 80 cm

Kunstlåven

Tekst av Sten Nilsen

Installasjon av Johanne Hestvold. Foto: Seljord Kunstforening

Seljord Kunstforening og Kunstlåven arrangerer kun én utstilling i året.
Til gjengjeld er dette en stor og omfattende utstilling, som strekker seg
over hele sommeren. Karete Roksvåg er nestleder i Seljord Kunstforening,
hun har også i en årrekke vært ansatt i kunstforeningen. Roksvåg har
hovedansvaret for koordineringen av Sommarutstillinga.
Installation view: Fakta, fortellinger og anekdoter, Kunsthall Stavanger
Curated by Hanne Mugaas and Maya Økland
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Når startet det hele? Jeg tenker da både på kunstforeningen og Sommarutstillinga. Har det alltid
vært kun én utstilling i året?
Kunstforeningen ble stiftet i 1967 etter initiativ fra
husmorlaget, lokale kunstnere og Sigurd Telnes,
daværende rektor på Seljord ungdomsskole. Allerede i 1968 gikk første sommerutstilling av stabelen.
I løpet av skoleåret ble det vist flere utstillinger
i skolens aula. Etter skoleslutt startet arbeidet med
oppbyggingen av den omfattende Sommarutstillinga
i en tid med stor entusiasme og dugnadsånd Samarbeid med bl.a. Nasjonalgalleriet, Munchmuseet og
Riksgalleriet gjorde det mulig å vise kjente kunstverk fra nasjonalromantikken og fram mot vår
tid. Kombinasjonen av eldre kunst, samtidskunst,
kunsthåndverk og folkekunst gjorde utstillingen
kjent langt utenfor Seljords- og Telemarks grenser.
Sommarutstillinga ble sett på som et viktig distriktstilbud, og kom inn som egen post i statsbudsjettet
på midten av 1970-tallet.
I 1981 overtok kunstforeningen det som nå kalles
Kunstlåven, fra Telemark fylkeskommune. Planleggingsarbeidet for å gjøre bygningen egnet som
utstillingslokale, tok flere år.
En iherdig dugnadsinnsats ble lagt ned, og etter
en tiårsperiode med riving, reparasjon, vedlikehold
og rengjøring, ble den første Sommarutstillinga
i Kunstlåven vist i 1996.

I årene 2009–2011 var kunstforeningen inne i en
3-årig prosjektperiode. Målet var å profesjonalisere
driften og gi et startskudd til det som kalles kulturbasert næring. Telemark fylkeskommune finansierte
delvis i disse tre årene en 100 % stilling, som ble fordelt mellom tre ansatte med ulike ansvarsoppgaver.
I denne tiden hadde vi også helårsdrift. I 2010 var
vi tilbake til å «bare» drive med Sommarutstillinga.
Det var ingen overraskelse.
Hvordan er driften og arbeidsoppgavene organisert?
Har dere en lønnet stilling?
Vi har dessverre ikke økonomi til å ansette en
daglig leder. Et mindre honorar blir fordelt mellom
styreleder og nestleder/koordinator. Videre mottar
kuratorene/kunstnerisk råd honorar for kuratering
og montering m.m. Resten av arbeidsoppgavene
fordeles innad i styret og gjøres på dugnad.
Dere har mottatt støtte fra Telemark fylkeskommune siden 2002. Fra i år av har denne støtten blitt
redusert. Kanskje litt rart når en ser på hvor mange
kunstforeninger i fylket som har forsvunnet de siste
årene. Hva tror du årsaken kan være?
Sommarutstillinga har faktisk mottatt årlig offentlig
støtte siden midten av 1970-tallet. Dette ga grunnlaget for å drive ikke-kommersielt. I 2002 ble statsstøtten overført til Telemark fylkeskommune.

Erik Senje, Installasjonsfoto fra soloutstillingen Sentiment på
Trafo Kunshall, Asker, 2015. Foto: Seljord Kunstforening
Under til venstre: Gabriel Johann Kvendseth Collection of Junior Sized
Hockey Sticks (Escapism is Greater Than or Equal to Gravity II), 2013
Foto: Seljord Kunstforening
Høyre: Kaja Leijon, foto fra serien Another World, 2015
Foto: Kaja Leijon

Cecilia Jonsson, Passage of the Red Queen, 2015. Steel, pine, electromagnetic
coils, frequency converter, Hp motor, battery.
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Ved å bruke to forskjellige råd kan man oppnå svært
ulike utstillinger, som vi igjen håper vil nå ut til en
bredere publikumsgruppe. Sommarutstillinga vil
på denne måten være i endring og skape noe nytt.
Det er viktig å fornye seg samtidig som man holder
på noe av det unike ved tradisjonen.
Det er ikke hvert år dere mottar midler fra Kulturrådet, men det har dere altså gjort i år. Hva medfører
dette?
Dette er første gang vi får midler fra Kulturrådet,
og i år fikk vi full pott (kr. 150 000,–). Det er flott for
utstillingen, og gir bedre forhold til arbeidet og for
kuratorene og kunstnerne. Kuratorene har ønsket
å prioritere økning av vederlag til kunstnerne, så
hele potten går faktisk til det. Det synes vi er flott,
og er en viktig anerkjennelse til kunstnerne og
utstillingen. Mange av kunstnerne skaper helt nye
verk på stedet, og det blir ekstra viktig å anerkjenne
tiden de bruker og det helt spesielle de tilfører
utstillingen. Vi har gitt vederlag uavhengig av annen
støtte før også, og det tror jeg er viktig for at kunstnerne skal ønske å komme tilbake. Og så er vi gode
på å lage fest!
Christian Tony Norum, Dokumentasjon fra utstillingen I’m living in history. Alle tiders Kunst
i Edvard Munchs studio på Ekely, Oslo. 2015. Foto: Seljord Kunstforening

F.o.m 2016 er tilskuddet redusert med 25%, slik at
tilskuddet nå ligger på 180 000 kroner.
Årsaken til at det blir færre kunstforeninger er
nok sammensatt. Med årene har det blitt en større
forventning om at kunstforeningene må kunne
drifte seg selv, til tross for at det ligger en ideologisk tankegang bak og at størsteparten av driften
er basert på frivillig arbeid. Det er ikke realistisk, ei
heller bærekraftig. Det er også vanskeligere å få tak
i nok frivillige. Samtidig har kunstfeltet endret seg
mye. Det er mye mer profesjonalisert og vi ser bl.a.
en økning i store regionale kunstsentre og kunsthaller. Det sørgelige er at kunsten ikke lenger når ut til
distriktene, som var noe av den idéen kunstforeningene sprang ut fra.
Man kan spørre seg om det er en del av et politisk
sentraliseringsprosjekt. Det er tydelig at de kunstforeningene som ser ut til å holde seg relativt stabile,
er plassert i byene, som Porsgrunn (Grenland Kunsthall, tidl. Porsgrunn Kunstforening), Kragerø og
Skien. Mens Øvre- og Midt-Telemark sliter betydelig
mer. Det er vanskelig å gi et entydig svar på hva
årsaken kan være. Folk har det travelt og er
i tidsklemme. Dugnadsånden er nok ikke slik den en
gang var, lysten og muligheten til å arbeide gratis er
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mindre, tror jeg. Dette gjør at det er utfordrende
å få til stabile styrer som er villige til og har mulighet
til å drive kunstforening på fritida. Det kan være et
stort og omfattende arbeid, selv med bare én utstilling i året. Å jobbe strategisk med å lage planer
og få til en finansiering, f.eks. til en lønnet stilling,
krever også tid og kompetanse, men er et viktig
arbeid. Men jeg ser at det er en utfordring, siden
kunstforeningsarbeid fort ender opp i praktiske
gjøremål rundt utstillingene.
Det er jo mildt sagt mange kvadratmeter utstillingsplass dere har til rådighet.
Kunstlåven er en låvebygning på fire etasjer med et
brutto totalareal på 1691 m². 15 rom benyttes i dag
til utstilling, til sammen ca. 1000 m². Så det er en
stor utstilling, og vi har hatt opptil 27 kunstnere.
Vanligvis ligger vi på mellom 15 og 20. Alle rommene
har beholdt sin opprinnelige utforming og går fortsatt under navn som; silo, hønsehus, grisehus, stall,
fôrrom osv. Hvert rom er unikt med henhold til både
utforming, størrelse, lys og materialer. Det gir oss
både utfordringer og muligheter, og et veldig stort
særpreg som kunstnerne synes det er spennende
å jobbe med. Hver kunstner blir spesielt plukket ut

Serina Erfjord, Detalj fra arbeidet Expanding Black. Tjære,
sirup, pigment. Foto: Seljord Kunstforening

med utgangspunkt i rommet. Rommene er avgrenset i forhold til hverandre, slik sett har hver kunstner
stor frihet og er ikke avhengig av å forholde seg til
kunstverket i naborommet.
Kan du si litt om profilene dere har valgt på
utstillingene?
Kunstnerisk råd har vært opptatt av å finne kunstnere, og å finne temaer som er samtidsaktuelle og
som kan være interessante for mange. Vi ønsker å
tilby god bredde, men også dybde. Med så mange
kunstnere og stort utstillingsareal er dette mulig.
Da blir det også viktig å sørge for variasjon, og
å legge til rette for en utstilling som kan skape
mange og varierte opplevelser.
I 2014 startet vi med to ulike kunstneriske råd.
Hvert råd kuraterer hver sin utstilling, annethvert
år. Den ene rådet består av Ellen Henriette Suhrke,
Ånond Versto og Øystein Wyller Odden, som alle
er nokså unge og i vinden. Alle med tilknytning til
Telemark. Det andre rådet består av Torhild Grøstad,
Gunnar Torvund, Kristine Brodersen og Philipp
Dommen. De har vært involvert i kunstforeningen gjennom mange år, og har satt sitt
særpreg på både utstillingen og kunstforeningen.
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Jeg har inntrykk av at «Sommarutstillinga» er jevnt
godt besøkt. Er den det?
Besøkstallet har vært ganske stabilt de siste ti årene,
med ca. 2000 besøkende. Det er litt væravhengig.
Før det lå besøkstallet på rundt 3000, og i kunstforeningas gullalder på 70- og 80-tallet var det opp
mot 10 000 besøkende hver sommer! Den gangen
var ikke konkurransen om publikum så stor. I dag er
tilbudet med festivaler og andre kulturarrangement
i løpet av sommeren svært omfattende.
Telemark fylkeskommune støtter Sommarutstillinga
fra 2016 med kr. 180 000,– hvert år. Videre mottar
Kunstforeningen kr. 110 000,– kr årlig fra Seljord
kommune. Kr. 90 000,– er øremerket drift av Kunstlåven/
Sommarutstillinga, og kr. 20 000,– er øremerket
vedlikehold av Seljord Kunstforening sin kunstsamling.
Totalt mottar kunstforeningen kr. 290 000,– i fast støtte.
I tillegg mottar kunstforeningen sponsorinntekter fra
lokalt næringsliv, hovedsakelig basert på ettårskontrakter
og dermed en mer usikker inntektskilde. Kunstforeningen
jobber med å få til 2- og 3-års kontrakter. I fjor fikk
kunstforening inn kr. 40 000,– i sponsorstøtte, og de håper
å kunne få inn tilsvarende i år også.
Hvert år ansetter kunstforeningen fire sommervakter
som har ansvar for betjening av utstilling, resepsjon,
galleributikk og kafé. Det er to personer på jobb syv timer
hver dag under Sommarutstillingas åpningstider. Dette
er lønnet arbeid, den største utgiften Sommarutstillinga
har, med ca. kr. 150 000,–
Sommarutstillinga åpner den 29. juni og vises
t.o.m. 9. august.

Tekst av Arne Fredlund

Kunstens verdi i tallenes tid
– En håndfull inntrykk og tre gode råd

Lørdag 23. april inviterte Norske Kunstforeninger til nordisk konferanse om private penger
i det offentlige kunstrommet. Kunstens verdi i tallenes tid ble arrangert i tilknytning til
Norske Kunstforeningers årsmøte og samlet nær 200 deltakere. Programmet bød på fem
foredrag og en avsluttende paneldebatt, det hele styrt av Anne-Britt Gran fra Handelshøyskolen BI. Konferansen fant også sted i BIs prisbelønte lokaler fra 2005 i Nydalen, Oslo, og
må kunne karakteriseres som givende.

De fleste av konferansens deltakere sitter i kunstforeningenes styre og stell rundt omkring i landet og
kjenner derfor spørsmålet om finansiering av driften
på kroppen. Det gjelder nok også den ganske store
kontingenten av deltakere (ca. 15 prosent) som kom
fra våre nordiske naboland, først og fremst Sverige
og Danmark. I et norsk perspektiv er det naturlig
å se en konferanse som Kunstens verdi i tallenes tid
i lys av landets kulturpolitikk. I den såkalte regjeringsplattformen (Sundvolden-erklæringen, 2013)
heter det at regjeringen ønsker «en bredere finansiering av kulturlivet». Det samme ønsket er styrende
for Kulturbudsjettet for 2016 som forvaltes av Linda
Hofstad Helleland (kulturminister fra 16. desember
2015). Det offentlige skal fortsatt støtte kunst og
kultur, men man ønsker seg altså – fortsatt – en
bredere finansiering av kulturlivet. Og så kan man
kanskje se Norske Kunstforeningers konferanse som
et slags tilsvar til dette politiske ønsket; en form for
tilbud om hjelp til selvhjelp. Eller kanskje – også
– som en problematisering av tidens tallfiksering.

Øverst til venstre: Moderator
Anne-Britt Gran, professor ved
Institutt for kommunikasjon og
kultur ved Handelshøyskolen BI.
Øverst til høyre: Dag Aak Sveinar,
direktør ved Galleri F15/Punkt Ø.
Nederst: Johan Börjesson, direktør
ved Trondheim kunstmuseum,
Lars Strannegård, rektor ved
Handelshögskolan i Stockholm,
Trine Bille, Associate Professor,
Ph.D., Handelshøjskolen
i København (CBS) og Tone Hansen,
Kulturrådsleder og direktør ved
Henie Onstad Kunstsenter.
Alle foto: Geir Hareide Andersen
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Holde stenhårdt fast på greia si
Hvis noen trodde at foredragsholderne skulle servere dem trylleformularer som de kunne bruke for
enkelt å hanke inn private penger til egen forening
eller virksomhet, ble de ganske raskt realitetsorientert da Johan Börjesson (direktør ved Trondheim
kunstmuseum) inntok gulvet i auditoriet. Han serverte ingen trylleformularer, derimot kom han med
et par gode enlinjere ( : fyndord).
Börjesson delte sine erfaringer fra arbeidet med
å etablere Marabouparken Konsthall i Sundbyberg
utenfor Stockholm. På kommunalt hold var det flere
som spurte «Kan ikke det private ta det her?» og det
var en klar forventning om at hvis han bare beskrev
prosjektet godt nok, ville han finne interesserte
sponsorer. Börjesson presenterte kunsthall-visjonene
blant annet for direktøren ved Kraft Foods, som
høflig hørte på og syntes det hele låt fantastisk.
– Men vi gör choklad, innvendte han.
Lærdommen Börjesson sitter igjen med, er at
kulturlivet kan lære fra næringslivet å fokusere,
å «gjøre sin greie».
KUNST PLUS S #2, 2016

Og for Börjesson handler det da om å kommunisere at kunsten ikke er et middel, men et mål
i seg selv. Han advarer mot instrumentalisering og
omregning av aktiviteten i samfunnsnytte, enten
det dreier seg om integrering eller telling av antall
skoleklasser som har besøkt siste utstilling.
Hvis det er noe næringslivet vil lære av kunstlivet og ta del i, handler det om den mystikken som
kunsten, frikoblet fra kommersielle hensyn, omgir
seg med. Kunsten, hevdet Börjesson, formulerer
hvordan vi vil bli sett på i fremtiden. Kunsten
gestalter den rene tanke; den sammenfatter hvem
vi er. Alt annet er bare tall og sifre.
Leonardo da Vinci: 15, 16, 4, 14?
Selv om smaken angivelig er som baken og ikke
kan diskuteres, er det fristende å fastslå at Lars
Strannegård holdt konferansens beste foredrag.
Han var også den som gikk lengst i å problematisere
tallfikseringen. Strannegård er rektor ved Handelshögskolan i Stockholm og fremstod som en fascinerende person ettersom hans misjon, som økonom,
syntes å være å advare mot tall og sifre. Konklusjonen på hans foredrag var simpelthen at vi må
engasjere oss i diskusjoner, ellers tar tallene over.
Bakgrunnen for en slik advarsel finner vi for
eksempel i New Public Management som representerer tallenes inntreden i styringen av offentlig
sektor. Men troen på tallenes evne til å innfange
virkeligheten er ikke av ny dato, kunne Strannegård
fortelle.
Rogers de Piles (1635–1709) ble i sin tid engasjert
av Solkongen, Ludvik XIV, for å vurdere kunstsamlingen hans. Piles utarbeidet et system hvor kunstnerne ble vurdert etter fire kriterier (komposisjon,
tegning, farge og kunstnerlig uttrykk) på en skala
fra én til tyve. Ser man nærmere på tallene – slik
den norske kunstneren Dag Erik Elgin har gjort
i en humoristisk bildeserie kalt Balance of Painters
(2012) – kan det diskuteres i hvilken grad karaktersetterne evnet å fange sjelen i det enkelte kunstnerskap.
Strannegård ga også to andre eksempler på
tendensen til at kvalitetsvurderinger tar kvantita-

tive former. Innen akademia har rankinglister blitt
viktige, og utdannelser rangeres og sammenlignes
med hverandre, for eksempel innen økonomi. Når
indikatoren Lønn etter endt utdannelse tillegges
avgjørende vekt, er resultatet at alt vris mot finans,
siden lønningene er høye der og skolene må konsentrere fag og forskning om emnet for at studentene
skal kunne ha mulighet for å lykkes. Vinsmaking
er et annet eksempel. Ved hjelp av en indeks hvor
kvalitet måles mot pris, blir allverdens viner representert på samme skala. Resultatet er at de såkalte
nittipluss-vinene får et enormt konkurransefortrinn
fordi «ingen» ønsker å kjøpe en vin hvis drikkbarhet
bare måles til 87 eller 89.
Problemet med et relativt og kvantitativt uttrykk
for kvalitet, er at alt reduseres til sammenligning og
konkurranse. Kvalitetsbegrepet handler primært om
å bestemme av hvilket slag og beskaffenhet noe er,
og en slik bestemmelse handler i sin tur om å sette
ord på tingene. Slike bestemmelser er subjektive og
kontekstuelle, og derfor gjenstand for forhandling,
men gjennom dem forsøker man å peke på noe som
er viktig i seg selv. Og der ligger kunstens sjel, ifølge
Strannegård; den skal være og er viktig i seg selv.
Kjenn din giver
Det suverent mest matnyttige foredraget kom fra
Anne-Britt Gran. Gran er professor ved Institutt for
kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen
BI, og hadde en forskningsbasert tilnærming til sitt
emne.
Forskningen viser, konkluderte Gran, at alle kulturpenger, også de offentlige, er konjunkturavhengige. Hvis vi går tilbake til kulturbudsjettets insistering på en bredere finansiering av kulturlivet, skulle
dette kunne oversettes til at Norge går dårligere og
at offentlige tilskudd – som et minimum – ikke vil
fortsette å øke. Gitt denne situasjonen er det viktig
å forstå logikken bak de private pengene.
Gran har i en årrekke gjennomført en bedriftslederundersøkelse, hvor bruken av private penger
er blitt analysert. Sett bort fra det forhold at
næringslivet heller gir til idretten enn til kulturen,
har flere av funnene vært overraskende for Gran
og hennes medarbeidere.
Ser en på hvilke aktører som mottar støtte, er
det amatørene og frivillig sektor heller enn de profesjonelle; ser en på geografi, er tendensen at distriktene støttes mer enn Oslo og Akershus. Og ser en på
omfang, viser det seg at hele 40 prosent av bedriftslederne oppgir å ha sponset kulturlivet i løpet av de
siste 12 månedene.
Ved hjelp av undersøkelsene har Gran isolert og
identifisert tre ulike logikker hos norske bedriftssponsorer. De fleste som sponser, bedriver gave34 + 35

sponsing, altså krever de ingen gjenytelser fra
kulturaktøren som sponses. Det vil i stor grad
være små og mellomstore bedrifter som driver
slik sponsing, og sponsorobjektet vil langt på vei
være bestemt (eller begrenset) av bedriftslederens
interesser. For å hanke inn slike sponsorater kreves
det da at man vet hvem man henvender seg til, og
kan overbevise den potensielle giveren om at hans/
hennes interesser matcher den kulturelle aktiviteten. En egen spesifikk form for sponsing er det
Gran kaller stedssponsing. Her vil det handle om
å appellere til bedriftslederens samfunnsansvar og
overbevise om at det er i bedriftens egeninteresse
å bidra til å skape gode, vitale nærmiljøer. Den tredje
formen for sponsing, markedsføringssponsing, er
mest aktuelt for større selskaper og forutsetter at
kulturaktøren kan tilby gjenytelser av ulike slag,
noe som er mer aktuelt for den performative kulturen enn for museer og visningssteder av kunst.
Oppsummering
Konferansen bød også på bidrag fra Dag Aak Sveinar,
direktør ved Punkt Ø (Fylkesgalleriet i Østfold som
blant annet arrangerer den nordiske kunstbiennalen
Momentum), og Trine Bille, som er vitenskapelig
ansatt ved Handelshøjskolen i København (CBS).
Sveinars innlegg handlet i liten grad om tall (Dag
Aak Sveinar skulle ikke snakke om tall, men snakke
om en kunstfaglig, nordisk sammenheng, red.
anm.), og overføringsverdien fra Billes danske tall
var ganske liten med unntak av det paradoksale
forhold at kunstnernes økonomi i liten grad blir
bedre av at kunstnerne mottar mer støtte. Forholdet
er at når kunstneren mottar stipend for eksempel,
vil vedkommende kutte ned på annet inntektsbringende arbeid, men ofte fortsette å være lavtlønnet.
Billes konklusjon er at kunstnerstøtte likevel er
viktig for å sikre en rik underskog av kunstnere, noe
som er avgjørende for å sikre at de store talentene får
vokse frem. Og ikke minst er det viktig at noen kjøper og stiller ut den nye kunsten, og her har kunstforeningene en sentral plass – og det offentlige et stort
ansvar for å holde liv i denne kunstvisningsarenaen.
For å sammenfatte kan vi si at rådet fra Börjesson
var at utstillingsaktørene må rendyrke «sin greie»,
selv om dette kan virke elitistisk, nemlig å vise kunst
som sier oss noe om hvem vi og vår samtid er. Vi har
alle hørt at man skal kjenne seg selv, men rådet fra
Gran er at man først og fremst må forstå sin (potensielle) giver/sponsor. Og rådet fra Strannegård, som
var siste foredragsholder, var at vi i alle sammenhenger må stille spørsmål ved, problematisere og
føre diskusjoner om hva som er bra og mindre bra,
og hvorfor. Ikke minst skal kunstens verdi være
gjenstand for diskusjon – i tallenes tid.

Fra utstillingen Nordic Delights i Oslo Kunstforening. Nordic
Delights ble produsert av Oslo Kunstforening, på oppdrag fra Norske
Kunstforeninger i forbindelse med den nordiske konferansen
«Kunstens verdi i tallenes tid». Alle foto: Christina Leithe Hansen
Øverst: Nita Vera, The Punishment og Dinner Time, 2011
Nederst til venstre: Jane Jin Kaisen, The Andersons, 2015, C-print
Nederst til høyre: Fra serien Afghan Hound, Lilibeth Cuenca
Rasmussen, portrettene Goliat og David, 2011
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I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design i området mellom Vestbanen og Aker Brygge. Bygget
er tegnet av det tyske arkitektfirmaet Kleihues & Schuwerk.

Nasjonalmuseet
Tekst av Kari Greve

flytter

Christian Krohgs mektige Leiv Eriksson oppdager Amerika, skal til slutt også flyttes. Dette bildet
er fra forrige gang maleriet hadde vært deponert på Norsk Maritimt Museum og ble heist tilbake
på plass i Nasjonalgalleriets trappehall. Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet
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Nasjonalmuseet flytter! 16 år etter at Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet, Museet for Samtidskunst, Riksutstillinger og Nasjonalgalleriet ble slått
sammen under navnet Nasjonalmuseet, kommer
vi endelig til å kunne flytte inn under samme tak.
Ja, nesten da: Arkitekturmuseet, som holder hus
på Bankplassen, skal fortsette å være i sitt praktfulle
bygg med Sverre Fehns utstillingspaviljong.
I området mellom Vestbanen og Aker Brygge vokser
Norges nye Nasjonalmuseum frem, og mandag
2. mai var det grunnstensnedleggelse til bygget,
som ikke bare blir Norges største kulturbygg, men
også det største kunstmuseum i Norden. Å flytte
over 150 000 kunstgjenstander på en skånsom og
profesjonell måte, er – for å si det mildt – en stor
oppgave, og i det følgende skal vi se litt nærmere
på hvordan vi jobber med flytteforberedelsene.
Men la oss først ta et kort historisk tilbakeblikk.
Historikk
Nasjonalgalleriet, som ble bygget i 1887 og senere
utvidet til sin nåværende form i 1927, hadde lenge
hatt behov for mer plass og bedre publikumsfasiliteter. Allerede i 1937 ble det foreslått en
utvidelse på Tullinløkka. To arkitektkonkurranser
ble avholdt i løpet av de neste 60 årene; en
i 1973 og en i 1994, uten at noen av dem munnet
ut i handling.
Kunstindustrimuseet trengte også sårt til utvidelse og modernisering. Museet for Samtidskunst,
som ble opprettet i 1988 i I.O. Hjorts ærverdige
Norges Bank-bygning i jugendstil, hadde lenge slitt
med en bygning som var langt fra ideell for visning
av samtidskunst.
Det politiske svaret på plassproblemene til disse
tre hovedstadsmuseene var å slå dem sammen til én
institusjon – Nasjonalmuseet – med tanke på å huse
alle i en felles bygning. Arkitekturmuseet ble også
innlemmet i konsolideringen, og til slutt kom også
Riksutstillinger med.
Tullinløkka og området rundt Tullinløkka var
den først planlagte lokalisering av det nye bygget.
Plasseringen var ikke uten problemer; det var
politisk ikke ønskelig å bygge igjen hele Tullinløkka,
men beholde den som en «grønn oase» i bybildet.
De to bygningene Historisk Museum og Nasjonalgalleriet måtte ikke overskygges av nybygget,
og Bislettbekken som renner i rør et sted under
trikkesporene i Kristian Augusts gate, skapte
også problemer for bygging under bakkeplan.
Resultatet av forhandlinger mellom Oslo
Kommune og Kulturdepartementet ved daværende
kulturminister Trond Giske, var å blinke ut tomten
bak Vestbanebygningen som byggested for det nye
Nasjonalmuseet.
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Forslaget vakte innledningsvis stor begeistring,
inntil det gikk opp for folk at dette faktisk innebar
fraflytting av Nasjonalgalleriet. I skrivende stund er
det ennå usikkert hva Nasjonalgalleribygningen skal
fylles med, men Statsbyggs forslag om å la middelaldersamlingen fra Historisk Museum flytte inn
her, er blitt mottatt med glede på flere hold. (Pussig
nok har ikke fraflyttingen av Kunstindustrimuseet
forårsaket noen tilsvarende folkebevegelse, på tross
av at museet er et av de eldste kunstindustrimuseene i Europa, grunnlagt i 1876. Bygningen som nå
fraflyttes, sto ferdig i 1903.)
I 2010 ble det utlyst atter en ny arkitektkonkurranse, denne gang med Vestbanetomten som byggetomt. Det tyske arkitektfirmaet Kleihues & Schuwerk
vant konkurransen om det nye Nasjonalmuseet,
med bidraget «Forum Artis». Da hadde Nasjonalmuseet allerede bestått som en konsolidert enhet
i 7 år, spredt på 6 ulike bygninger, og med eksternmagasiner på 5 ulike steder i og omkring Oslo.
Samlingsrevisjon og ny dokumentasjon
Museene som ble slått sammen i 2003, hadde svært
ulikt nivå når det gjaldt digital registrering av gjenstandene, og det måtte nedlegges mye arbeid i å få
alle gjenstander digitalt registrert og å kvalitetssikre
det vi hadde av informasjon om hvert enkelt verk.
Mange av gjenstandene ble fotografert på nytt, og
etter hvert som foto og kvalitetssikret informasjon
var ferdig, ble dette gjort tilgjengelig for publikum
på Digitalt Museum. Foto og informasjon om nærmere 35 000 gjenstander fra samlingene er nå også
direkte tilgjengelig fra Nasjonalmuseets hjemmeside. For å kunne gjennomføre den omfattende
samlingsrevisjonen av rundt 350 000 inventarnumre
(og flere av disse kan bestå av opptil mange hundre
undernumre!), har museet måttet trekke inn flere
dyktige prosjektmedarbeidere, som kun jobber med
samlingsrevisjon. Samlingsrevisjonsprosjektet, som
består av en rekke delprosjekter fordelt på materialgrupper, startet i 2010 og vil pågå frem til 1. januar 2018.
Konservering
I det nye museet kommer vi til å kunne vise mye
mer av samlingene enn det de respektive museumsbyggene har mulighet til i dag. Kunstverk som
kanskje ikke har vært vist på mange år, kommer til
å bli hentet frem fra magasinene. Mange verk fra
samlingen trenger konservering for å vises på best
mulig måte, og våre konservatorer har allerede
begynt å gå igjennom de delene av samlingen som
vi allerede nå vet kommer til å bli vist. Fra januar
2017 blir det full aktivitet i Konserveringsprosjektet,
der vi håper å kunne hente inn flere fagfolk i tillegg
til de vi allerede har.

Et stort gammelt hollandsk skap holdes sammen av toppstykket, så når man løfter det opp, må det være mange som holder
på sidene, ellers faller skapet fra hverandre! Magasinteknikerne Rolf Uggen, Peter Sivesind, Martin Raddum og Marius Fevang
passer på sammen med møbelkonservator Merle Strätling. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet

Endringer og omprioriteringer
Satsningen på konservering og utflyttingen fra
de eksisterende bygningene medfører tilsvarende
reduksjon av annen aktivitet. De to øverste etasjene
i Kunstindustrimuseet ble stengt etter påske i år, slik
at de som jobber med fotografering, konservering,
kvalitetssikring og pakking av de utstilte gjenstandene, kan bruke lokalene hver dag og ikke bare på
mandager, når museet er stengt. Etter at den neste
store utstillingen Japanomania tas ned i oktober
i år, stenger hele bygningen, og det blir intens
flytteaktivitet i alle etasjer. Museet for Samtidskunst
stenger fra november 2017. Nasjonalgalleribygningen holder åpent gjennom hele flytteperioden,
og tanken er å bruke utstillingssalene i 1. etasje til
utstillinger av både kunsthåndverk og design og
samtidskunst i tillegg til eldre kunst.
Våre samarbeidspartnere rundt om i landet vil
dessverre også merke at vi nå i en periode må satse
alt på flytteprosessen og alt den fører med seg.
Nasjonalmuseet låner vanligvis ut mye kunst til
museer og andre visningssteder både i Norge og
i utlandet; bare i 2015 hadde vi 109 utlån til visningssteder i Norge, og 124 til låntagere i utlandet. Utlån
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av kunstverk involverer konservatorene, magasinteknikerne og registrarene i museet, og medfører
mye arbeid – mye mer arbeid enn publikum er klar
over. Bak hvert eneste kunstverk som lånes ut, ligger
det mange dagsverk av låneforberedende arbeid.
Faggruppene som nå jobber med de flytteforberedende prosjektene, er de samme som tar seg av utlånene våre. Det har derfor vært nødvendig å redusere
utlånsmengden kraftig, selv om det på ingen måte
er snakk om en «utlånsstopp», som dessverre er det
ordet som media har festet seg ved.
Planleggingen av bygget
Det nye museumsbygget er et gjennomtenkt og
velfungerende museumsbygg, og vi gleder oss til
å få langt mer plass enn det vi har i dag – både til
utstillinger, publikumsfasiliteter, verksteder og
konserveringsatelierer. Biblioteket, som er Norges
største kunstbibliotek, vil bli et innbydende sted
å være; ikke bare for de spesielt interesserte. Ved
siden av biblioteket vil publikum finne studiesalen
til Kobberstikk- og Håndtegningsamlingen, der de
er velkommen til å studere grafikk og tegninger fra
våre samlinger.

Blant de mange skatter i Kunstindustrimuseets samlinger finnes det også smykker
laget av menneskehår. Gjenstandskonservatorene Maren Midtdal og Christina Iversen
kvalitetssikrer og pakker. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet

Innredningen, lyssettingen, materialbruken og
fargevalgene gjør ikke seg selv. Her er det mange
som har – og bør ha – meninger, og det er av og
til nødvendig å gå mange runder for å komme til
enighet. På det nåværende stadium i prosessen er
det mye som er fastlagt, mens en del detaljer fortsatt
er under diskusjon. Vi har reist til museer rundt om
i verden for å se hvordan ulike problemer er løst der,
slik at vi har et godt sammenligningsgrunnlag å ta
beslutningene på.
I 1. og 2. etasje i det nye Nasjonalmuseet kommer
publikum til å få oppleve utstillinger av de faste
samlingene, men på en ny og forhåpentligvis inspirerende måte. I skrivende stund jobbes det intenst
med det vi kaller «basis-utstillingen», der vi prøver
å trekke linjer også på tvers av faggruppene der det
passer. Museet har nedsatt arbeidsgrupper innen
de enkelte fagområder, som knar ideer og innspill.
Dette er et spennende arbeid som involverer mange
i museet; kunsthistorikere og konservatorer, design
og kommunikasjon.
I museets 3. etasje finner vi bygningens blikkfang:
Alabasthallen, en 2400 m2 utstillingshall for skiftende utstillinger. Veggene skal få samme halvgjenKUNST PLUS S #2, 2016

nomskinnelige preg som alabast, og de vil lyses opp
innenfra, slik at om kvelden vil alabasthallen skinne
som en lanterne og være et tydelig landemerke.
Alabasthallen får 7 meters innvendig takhøyde, og
kan dermed romme store installasjoner og skulpturer. Her kan man også ha flere skiftende utstillinger
ved å dele opp rommet. I tillegg til alabasthallen
vil det også være flere rom for skiftende utstillinger
i 1. og 2. etasje.
Innspurt
Sommeren 2019 flytter vi inn i den nye bygningen.
Da har vi ett år på oss til å montere utstillingene,
innrede biblioteket, restauranten, kafeen, butikken – kort sagt; gjøre alt klart til å ønske publikum
velkommen i løpet av sommeren 2020. At det bare er
tre år til vi flytter, kan av og til gi oss litt hjertebank
– men med det dyktige mannskapet vi har, kommer
vi nok i havn. Om en stund kommer jeg tilbake med
en oppdatering til alle Kunst Pluss-lesere, så dere
kan følge med på prosessen – dette er Norges største
kunstsatsning noensinne, og angår hele landet!

Tidløs politisk kunst
Marit Paasche
Hannah Ryggen. En fri
Pax Forlag, 2016
Politisk kunst er sjelden særlig interessant som kunst betraktet. Men unntak
finnes. Ett av dem er Hannah Ryggens
billedvev.
Hannah Ryggen (1894–1970) er en
av Norges mest omtalte og omskrevne
kunstnere. Hele tre biografier er skrevet
om henne; Albert Steens Hannah Ryggen
– en dikter i veven (1986), Magni Moksnes
Gjelsviks Hans og Hannah Ryggen. Deres
eventyrlige liv og kunst (1993) og Inga
Næss’ Vi lever på ei stjerne. Ein biografi
om Hannah Ryggen (2002). I tillegg har
hun de siste årene vært gjenstand for
massiv oppmerksomhet fra kunstmiljøet
med utstillinger bl.a. i Nasjonalmuseet
i fjor og deltagelse på Documenta i Kassel
i 2012. Man skulle derfor tro at det var
lite å tilføye om denne kunstneren. Men
Marit Paasche viser med sin Hannah
Ryggen. En fri at det fortsatt er sider ved
hennes produksjon som kan belyses
sterkere.
Paasche har i sin bok lagt vekten på
det politiske ved Ryggens billedvev. Dette
er for så vidt naturlig ettersom de fleste
av hennes store vevnader har politiske
motiver. Ryggen var en engasjert kunstner som ikke lot muligheten gå fra seg
til å kommentere alvorlige hendelser
i samtiden, enten det dreide seg om de
harde sosiale forholdene i 30-åra (Fiske
ved gjeldens hav, 1933), Italias invasjon av
Etiopia (Etiopia, 1935), den spanske borgerkrigen (Spania (La hora se aproxima),
1938), nazistenes okkupasjon av Norge
(Freiheit, 1941 og 6.oktober 1942) eller
motstanden mot NATO (Jul Kvale, 1956).
Paasche diskuterer, i likhet med flere av
dem som har skrevet om Ryggen, spørsmålet om hun var kommunist. Man har
ikke funnet det bevist at hun var medlem
av Kommunistpartiet, men Paasche hevder at det er liten tvil om at Ryggen på
1930-tallet selv anså seg som kommunist.
Hennes radikale holdninger og ståsted
i forhold til aktuelle politiske saker gjør
at dette er en rimelig antagelse.
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Det er interessant å se Hannah Ryggens politiske billedvev som en forløper
til GRAS-gruppa 30 år senere. Fra slutten
av 1960-tallet utviklet det seg et
venstreradikalt miljø rundt Skippergatakollektivet i Oslo med Per Kleiva,
Willibald Storn og Morten Krohg
i spissen. I flere år kom særlig USAs
krigføring i Vietnam til å danne utgangspunkt for en rekke motiver som uttrykk
for deres politiske kamp. Det er likevel
et spørsmål om GRAS-gruppas politiske
kunst hadde den samme gjennomslagskraft som Ryggens billedvev. Deres
grafikk og plakatkunst hadde et mer
slagord-formet uttrykk som var egnet til
å vekke publikum der og da, men som
neppe kan sies å ha den samme tidløse
virkning som Ryggens bilder.
Når vi skal spørre oss hva det er som
gjør Ryggen så viktig og aktuell som
kunstner selv i dag, er det nettopp dette
tidløse som må fremheves. Paasche er så
vidt inne på det mot slutten av sin bok,
der hun skriver om Ryggens tepper at
«de overskrider både den tiden og det
stedet der de ble skapt. Kunstverkene er
like gyldige nå som da. De puster». Men
hvorfor oppleves de som tidløse? Selv
om Ryggens billedvev skildrer konkrete
hendelser med konkrete personer, har
de likevel noe allmennmenneskelig over
seg. Ryggen skildrer ofte hendelser hun
selv har erfart, også på kroppen, som
nazistenes overgrep under krigen. Hun
legger alt hun har av personlige følelser
og uttrykkskraft i motivene. Derfor kan
vi ikke unngå å bli berørt av dem, selv
om det er gått 80 år siden hun laget sine
første politiske vevnader, og mange av
motivene er vanskelige å forstå i dag uten
en forklaring.
Slik sett kan Ryggen sammenlignes
med Picasso som i sitt Guernica (1937)
på samme måte uttrykker noe allment
om krigens grusomheter og overgrep.
Paasche trekker også frem andre likheter mellom de to kunstnerne, som at de
begge legger vekt på flaten og fargene,
og at de ikke gir avkall på figurasjonen.
De var på samme tid både radikale og
tradisjonelle. Men at Ryggen skal ha vært
særlig kubistisk i sin form, som enkelte
har hevdet, har jeg vanskelig for å se. Den
kantete stilen i hennes vevnader har mer

sammenheng med hakkestilen i veven.
Paasche har også en interessant
diskusjon omkring motsetningen
mellom kunstner og kunsthåndverker.
Tradisjonelt utførte veverne arbeider
etter kunstneres kartonger. I Norge var
Gerhard Munthe den mest kjente kunstneren som laget forlegg som kvinnelige
vevere utførte i veven. Frida Hansen
var den første veveren her hjemme som
brøt med dette mønsteret og tegnet sine
egne motiver. Paasche hevder at Munthe bevisst holdt fast ved skillet mellom
kunstner og håndverker, men Munthe
anerkjente Frida Hansen som selvstendig
kunstner, selv om han kunne være kritisk
til hennes arbeider. Hannah Ryggen
følger i Hansens fotspor, selv om hun
aldri nevner henne eller gir henne
anerkjennelse som en viktig forløper.
Ryggen var livredd for å bli stemplet som
kunsthåndverker. I likhet med Munthe
ville hun bli betraktet som kunstner.
I et brev fra Frankrike der hun oppholdt
seg sammen med familien i 1946–1947,
skriver hun: «Malarna börjar bli redd å
ha meg med på utst. därför at jeg stjeler
interessen og den goda kritikken fra
dem? Jeg blir henvist og evig förtapt i
kunstindustrimuseene og där vill jeg icke
havn[a]. Jeg är en fri kunstner».
Marit Paasches største fortjeneste med
Hannah Ryggen. En fri er at hun har
funnet frem til viktige nye kilder, bl.a.
i Sverige, som kan belyse den svensknorske kunstnerens liv og virke fra nye
sider. I tillegg har hun bidratt til at disse
kildene nå er kommet til Gunnerusbiblioteket ved NTNU Universitetsbibliotek slik at de kan være tilgjengelige
for fremtidige Hannah Ryggen-forskere.

Marit Paasche, Hannah Ryggen. En fri

Jan Kokkin

Dag Solhjell (red.), Dogmemaleren – Gunnar Dietrichsons malerkunst
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En god maler
Dag Solhjell (red.)
Dogmemaleren
– Gunnar Dietrichsons malerkunst
Kom forlag 2016
De fleste malere har en metode eller program, eller
et manglende program som utgangspunkt for sine
arbeider. I så måte virker det kanskje litt søkt når
man bruker et begrep som «dogme» om Gunnar
Dietrichsons malerier. Det er ikke rent få kunstnere
en vil kunne plassere innenfor denne betegnelsen,
både avdøde og nålevende.
Boken er laget for at Gunnar Dietrichsons arbeider ikke skal forsvinne inn i glemselen. Og det bør
de ikke. Han hadde en relativt stor produksjon av
malerier og et mindre antall skulpturer, men ble
aldri noen toneangivende kunstner i sin samtid og
stilte ut med ujevne mellomrom. Da han døde, ble
arbeidene og eiendommen overlatt til arvingene.
Og det er gjennom sorteringsarbeidet av de etterlatte
arbeidene at Dag Solhjell gjennom sitt systematiske
blikk finner frem til dogmebegrepet.
Ut fra bokens billedmateriale er det en rekke gode
enkeltarbeider som vitner om en god maler. Den
pastose malemåten, spesielt i portrettene og landskapene fra 1980–90-tallet, drar tankene mot
de britiske øyer og malere som Lucian Freud og
Frank Auerbach. De tykke lagene med maling er
kanskje det som er mest karakteristisk for Dietrichsons arbeider i den senere perioden. Også de ulike
selvportrettene han malte i løpet av hele karrieren,
samt hans malerier av en far som beveget seg inn
i alderdommen, er fascinerende. Dietrichsons
kunstnerskap strekker seg fra begynnelsen av
1950-tallet og frem til hans død i 2014, og måten
han maler på endrer seg gradvis gjennom tiårene.
Det at boken i det hele tatt har sett dagens lys, er
selvsagt bedre enn om den ikke hadde gjort det. Det
ville vært lett å kritisere Dag Solhjells tekst for sine
selvfølgeligheter innen malerifaget. En kan kanskje
også si at Solhjells forsøksvise analytiske tilnærminger ender opp i overtydelige beskrivelser av bildene
og i en systematisering av Dietrichsons malemåte.
Med en god dose velvillighet ville en muligens også
kunne unngå å si at det blir litt kjedelig lesning.
Teksten tilskrevet Øivind Storm Bjerke er egentlig
en samtale mellom Storm Bjerke og Solhjell, ført i
pennen av Solhjell selv. Det er vel slik med alle bøker
av denne typen, at for å gi boken den formen og
tyngden den fortjener, drar man inn en kunsthistoriker. Spørsmålet er hvem denne teksten er myntet på.
I samtalen forsøker man seg med sammenligninger
42 + 4 3

av andre kunstnere som Dietrichson muligens lot
seg inspirere av.
Det er et fint intervju i boken av Liv R. Lykkenborg. I denne teksten trer Gunnar Dietrichson frem
og blir en levende person. Det viser seg at han har
både interessante og originale ting å si om arbeidene
sine og om livet generelt. Han forteller om sin store
interesse for naturen og sine forsøk på å fange øyeblikket. Intervjuet gir et bilde av en person som følte
at maleriet gjorde ham til et helere menneske. Han
praktiserte daglige meditasjonsøkter etter å ha oppholdt seg et år i en pilegrimslandsby i Nord-India på
slutten av 1960-tallet, der han blant annet oppholdt
seg hos guruen Maharishi Mahesh Yogi (også The
Beatles sin guru).
Også Dag Hols tekst gir et bilde av personen,
kunstneren og lærermesteren Dietrichson. Han
foretrakk å male ute i all slags vær og til alle årstider.
Han malte direkte på lerretet uten hjelp av skisser
eller opptegninger. Dag Hol fremhever bl.a. stofflighetene i bildene som Dietrichsons kjennetegn.
Hol gir et bilde av en person som i stedet for å være
belærende, stilte seg spørrende og lyttende til dem
han hadde rundt seg. Mens andre bodde på studentinternater på meditasjonsretretter ved Ås landbrukshøyskole om sommeren, bodde Dietrichson
i et slitent, vaklevorent telt ute i småskogen som
en yogi fra Himalaya, og avbrøt ofte sine lange
meditasjoner med å male. Nærheten og respekten
for naturen er kjernen i Dietrichsons arbeider. Hol
nevner at Dietrichson var uvanlig produktiv. Som
motsats til meditasjonen, som krever tålmodighet
og langsomhet, kunne en få inntrykk av en uansvarlig rastløshet knyttet til øyeblikkets besnærende
tiltrekningskraft, for å bruke Dag Hols ord. En rekke
malerier ble han aldri ferdige med, og lot dem bli
værende til han en dag trengte blindrammen for
å spenne opp et nytt lerret. Lerretene, dvs. hundrevis av de uferdige maleriene, ble liggende i hjemmet
hans i store bunker.
Spørsmålet er kanskje om boken hadde blitt enda
bedre om ikke store deler av Dietrichsons produksjon hadde blitt valgt vekk. I stedet for et sparsomt
utvalg, ville leserne kunne hatt glede av å danne seg
et bilde av helheten i hans produksjon og gjøre seg
opp en egen mening.

Hva skjer i kunstforeningene?

Flettearbeid, Ingrid Becker i Ørland/Bjugn Kunstforening.
Foto: Elise Maalø Reksen

Sten Nilsen

Sommer 2016

Arendal Kunstforening
Nedre Tyholmsvei 7b, Arendal

27.08.–02.10.
Solveig Land og Anita Tjemslad
Grafikk

07.05.–29.05.
Ståle Sørensen og
Ragnhild Ohma
Skulptur, maleri og foto

08.10.–13.11.
Snøfrid Eiane
Tegning/maleri  

Eva Faye og Liv Mette Larsen
Utblikk – innblikk – NYC
Maleri, papirarbeider
Hadsel Kunstforening
Rich. Withs gt. 9, Stokmarknes
07.07.–14.08.
Sommerutstillingen 2016
Maleri, trykk,
smykke- og lydkunst

Bærum Kunstforening
Kinoveien 12, Sandvika

02.06.–24.07.
Marte Gunnulfsen
og Emil Finnerud
Performance,
installasjon og foto

04.06.–26.06.
Jan Baker
Maleri, tegning, grafikk

13.08.–11.09.
Sørlandsutstillingen
15.10.–06.11.
Jenny Alnæs og Maja Sjøstrøm
Foto og skulptur
Bryne Kunstforening
Reevegen 1, Bryne
19.03.–29.05.
Geir Egil Bergjord
Utstilling i Bryne Kunstforening
og på Hå gamle prestegard
Fotografier og installasjon

Halden Kunstforening
Herregårdsveien 10, Halden

02.07.–17.07.
GRAFIKK
Sommerutstilling
20.08.–11.09.
Victor Sparre
Årets Retrospektive
Maleri, grafikk

24.09.–25.09. og 01.10.–02.10.
lørdag & søndag kl. 12–16
Svein Olav Thunes
& Silvia Susana Campana
Malerier & smykker
Hamar Kunstforening
Kirkegt 12, Hamar

17.09.–09.10.
Mai Cheng
Feng Shui
Maleri

27.08.–11.09.
Jon Olav Helle
Malerier, grafikk og tegninger
24.09.–09.10.
Medlemsutstilling

13.10.–16.10.
Oddmund Mikkelsen
Oddmunds streker
Avistegninger 1978–2016
Utstilling og boklansering

Kunsthall Stavanger
Madlaveien 33, Stavanger

Lillesand Kunstforening
25.06.–31.07.
Frank Brunner
Maleri

26.05.–10.07.
Sascha Braunig
Maleri og skulptur

29.10.–13.11.
Siri Bjerke
Kveldpåfugløye
Malerier, grafikk
og små skulpturer

10.06.–10.07.
Vestlandsutstillingen 2016,
LOKALE FORHANDLINGAR
Alle teknikker

26.11.–11.12.
Hilde Eilertsen Sletvold
Akvareller

26.08.–09.10.
Gruppeutstilling
Alle teknikker

Heimdal Kunstforening
Lundemobakken 1, Heimdal
05.11.–06.11.
Kurt Johannessen
Heime hos-performance
Holmestrand Kunstforening
Holmestrand Museum
09.06.–19.06.
Hildur Nesttun
Malerier

27.10.–08.01.2017
Jessica Warboys
Film, installasjon, maleri
—
Morten Norbye Halvorsen
Iydinstallasjon
Levanger Kunstforening
Kirkegt. 11, Levanger

Lørenskog Kunstforening
Kulturhuset, Lørenskog
21.05.–12.06.
Kari Adora Hauge
A room to live in
Bilder og installasjon
13.08.–04.09.
Tom Gundersen
Grafikk
24.09.–15.10.
Romeriksutstillingen
22.10.– 13.11.
Vegar Moen
Nasjonaldagen
Fotografier

27.08.–14.09.
Morten Molden
Malerier og grafikk

Kongsvinger Kunstforening
Aamodtgården, Øvrebyen,
Kongsvinger

Moss Kunstforening         
Chrystiesgt. 1, Moss
16.04.–21.05.  
Brit Bøhme
Malerier
16.07.–21.08.
Fra kunstforeningens magasin
03.09.–02.10.
Anita Hanch-Hansen Fjellhaug,    
Trine Wester
15.10.–13.11.
Ingunn Brevold
og Cecilie Nissen
Malerier, tegninger
Måløy Kunstlag
Den Blå Hesten
Gate 1, NR 98, Måløy
23.06.–31.07.
Ingrid C. Ulla
Renate Løvlie
Glasskunst og porselen

Neadalen Kunstforening
Orkdalsveien 66, Orkanger
24.09.–15.10.
Liv Rygh
Malerier og monotypier
Orkdal Kunstforening
Orkdalsveien 66, Orkanger
20.08.–18.09.
Liv Rygh
Malerier og monotypier
Rana Kunstforening
Rana Museum, Mo i Rana
20.06.–28.08.
Dysthe Design
Vær så god, sitt!
Råde Kunstforening
Galleri gamle Tomb, Råde
28.05.–26.06.
Odd Skullerud
Skisser, tegning, grafikk
Ole Jakob Ihlebæk
Malerier
Jan Svensen
Malerier, grafikk

21.05.–12.06.
Heidi Kennedy Skjerve
Grunnstoff, Tegninger
03.09.–25.09.
Jenny Alnæs
Maleri
08.10.–30.10.
Kari Brovold Hagen
Keramikk
Kunstforeningen Verdens Ende
Vestveien 555, Tjøme
01.10.–01.11.
Kunst fra Verdens Ende #2
Elna Hagemann, Karen Gimle &
Gunnhild Torgersen, Riri Green
og Hai Ngugyen Dihh
Kunsthall Grenland
Storgt. 164, Porsgrunn
25.06–04.09.
Hilde Vemren
Åke Berg viser malerier i Aalesunds Kunstforening

17.09.–30.10.
Øyvind Johnsen, Birgit Eide
Ordet fanger

De kommer gjerne ut om natten, Mai-Bente Bonnevie
i Kunstforeningen Verdens Ende

Kunst fra Verdens Ende #2, Elna Hagemann, Karen Gimle
& Gunnhild Torgersen, Riri Green og Hai Ngugyen Dihh
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Bildets magi – Med Munchs
fotografier som inspirasjon

Frank Brunner viser malerier i Lillesand Kunstforening

02.07.–31.07.
Bjørg Løvvik, Nina Due,
Søssa Magnus,
Randi Helene Eilertsen
Grafikk
Sandnes Kunstforening
Olav Kyrresgt. 5, 1. etasje, Sandnes
17.04.–05.06.
Tore Aarholt og
Elisabeth von Krogh
Forbindelse
Collager og keramiske arbeider
12.06.–31.07.
Torill Brosten og Bente Kluge
Omdanne
Maleri og skulptur
07.08.–18.09.
Portretter, en
vandreutstilling
i regi av RFKL.
Høytrykk

Skiens Kunstforening
Ibsenhuset
Lundegt. 6, Skien
12.05.–19.06.
Signe Marie Andersen
Someone elses dream
Fotografier
10.09.–02.10.
Telemarksutstillingen
Mixed
15.10.–15.11.
Pushwagner
Grafikk, maleri osv.
Valdres Kunstforening
Galleri Perrongen
24.09.–15.10.
Olav Harald Ullstein
Vestby Kunstforening
Soon seilforening, Son

25.09.–06.11.
Ida Helland-Hansen
og Elisa Helland-Hansen
Tekstil og keramikk
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18.06.–03.07.
Kaja Norum
Karen Klim

Kunstforeningen Verdens Ende
25.06.–14.08.
Mai-Bente Bonnevie og
Ann Helene Brynildsrud
Maleri og keramikk maleri
og glass
Ørland/Bjugn Kunstforening
Austråttborgen, Ørland
18.06.–14.08.
Flettverk fra Fosen
Kunstnergruppe Pil
Ål Kunstforening
Ål Kulturhus
27.08. –11.10.
Malerier, div. malerteknikker,
glassarbeider

Aalesunds Kunstforening
Parkgata 3, Ålesund
07.05.–19.06.
Mia Gjerdrum Helgesen
Maleri og grafikk
Åke Berg og Jan Olav Forberg
Åsnes Kunstforening
Galleri Fjøset, Sønsterud Gård
21.05.–05.06.
Vandreutstilling fra
Kunstbanken Hedmark
Kunstsenter.
Sverre Morken
Fra micro til macro
01.–16.10.
Medlemsutstilling
19.11.–04.12.
Kari Hunsager
Malerier

Dementi
I utgave 1/2016 av KUNST PLUSS kom vi i skade for å oppgi feil
billedtittel i forbindelse med kalender på s. 45. Riktig billedtittel
skal være: fra utstillingen «SPOR» i Galleri Bølgen, Larvik
Kunstforening med Elisabeth von Krogh og Thore Aarholt.

4.- og 5.-klassinger landet rundt har lært
Munch og hans fotografier å kjenne. Gjennom
vandreutstillingen Fotografiske selvportretter
& skjebnefotografier ble det arrangert workshops
for barn i 14 kunstforeninger.Boken Bildets
magi forteller om Robert Meyers formidling
og barnas opplevelser.

Pris
Pris 250,– pr stk. inkludert porto
Bestilling
Bestilling via e-post til
sten.nilsen@kunstforeninger.no
Oppgi antall og postadressen hvor
faktura og bøker skal sendes til.

Tromsø Kunstforening står han av
Selv om det i lengre tid har vært storm i kastene
etter at det tidligere styret (kun et medlem er med
videre) i Tromsø Kunstforening gikk til oppsigelse
av intendanten i januar, konkluderte årsmøtet
i kunstforeningen den 20. april i år med at det
fortsatt er grunnlag for drift.
Tromsø Kunstforening har vært i kontinuerlig
drift siden 1924, og er en av de viktigste visningsarenaene for visuell kunst i Nord-Norge. Foreningen
kom inn på statsbudsjettet i 2014 og fikk økt tilskudd
fra staten, dvs. Norsk kulturråd, for inneværende
budsjettår.
Aldri har det møtt opp så mange på et årsmøte
i kunstforeningen, i alle fall ikke i nyere tid, og størst
var interessen rundt oppsigelsen av intendanten, og
om styret ville komme med utfyllende informasjon
om hva som egentlig var årsaken til en så alvorlig
beslutning som å gå til oppsigelse av en ansatt.
I styrets årsberetning for 2015, som ble lagt fram
for årsmøtet, vises det blant annet til samarbeidsproblemer:

– Ikke bare se,
men oppleve…

«Styret har gjennom hele 2015 hatt betydelige
problemer med å få innkallinger, saksdokumenter og referater i rett tid og rett kvalitet. Videre
har det vært en stor utfordring for styret å ivareta
sitt ansvar for virksomheten, da styrevedtak ikke
er blitt fulgt opp av intendanten.»
«Styret besluttet i desember 2015 å ta initiativ til
en dialog med intendanten om en avslutning av
arbeidsforholdet. Denne prosessen endte med at
styret i januar 2016 vedtok å gå til oppsigelse av
foreningens intendant. Oppsigelsen ble bestridt
av arbeidstaker og saken er pr 4. april 2016 ikke
avklart.»

AASE TEXMON RYGH
Evighetens form
PÅ TURNÉ FRA 15. OKTOBER
STAVANGER | HAUGESUND | SØGNE | TYSSEDAL | VOSS | HAMAR | STAMSUND | ALTA | HARSTAD | TROMSØ
VANDREUTSTILLINGER, KURS OG SEMINARER
Les mer på nasjonalmuseet.no

Årsmøtemorgenen gikk den oppsagte intendanten
ut med en fyldig orientering på facebook, hvor han
han blant annet skriver:

«Jeg mener at oppsigelsen er forhastet og lite
gjennomtenkt. Jeg kan videre si med sikkerhet
at jeg ikke har gjort noe ulovlig. Jeg vil også
bemerke at årsberetningen har udokumenterte
påstander(som at jeg nekter å motta hjelp, gjennomgående manglende referater fra styremøter),
at det ikke går klart frem hva underskuddet
består av …»
Teksten hans avsluttes med følgende:
«For å summere opp: Jeg er motivert for å ta tak
i jobben med å rette opp det skakk-kjørte TKF.
Jeg er villig til å ta min del av ansvaret for det
som har skjedd før oppsigelsen og jeg håper at
årsmøtet og det etter hvert nyvalgte styret ser
det på samme måte.»
Med en stor bygningsmasse å forvalte, som skal fylles med et variert utstillings- og formidlingsprogram
og samarbeidsprosjekter med aktører fra både innog utland, kreves det et godt samarbeidsklima.
Tromsø Kunstforening mottar i all hovedsak
sin driftsstøtte fra kommune, fylke og stat. Med et
underskudd på 683 486 kroner i 2015 og mer enn et
og et halvt år med mye opprydding og forsøk på å
få økonomisk oversikt, uttrykte årsmøtet engstelse
for at Tromsø Kunstforenings renomé kan ha fått
en knekk. Flere norske og internasjonale kunstnere
har trukket seg fra planlagte utstillinger fremover,
og den negative omtalen i media kan ha påvirket et
potensielt publikum. Besøkstallet for 2015 viser en
betydelig publikumsnedgang.
Jeg håper at styret valgt av årsmøtet 20. april
og den oppsagte intendanten får til en konstruktiv
dialog, og at saken ikke ender opp som en vond og
dyr arbeidsrettssak.
På årsmøtet, som varte i flere timer, kunne jeg
ane et lite væromslag.
Jeg håper og ønsker at det kan bli smul sjø for
Tromsø Kunstforening i denne saken videre.
Susanne Svenseid
Direktør, Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger
Besøk: Kongens gate 2, 5. etasje
Post: Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo
(+47) 22 42 20 35
post@kunstforeninger.no
www.norskekunstforeninger.no
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Administrasjonen i Norske Kunstforeninger
Susanne Svenseid, direktør
susanne.svenseid@kunstforeninger.no
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver
anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
Malin Olivia Dahlberg, rådgiver
malin.dahlberg@kunstforeninger.no
Hanne Houen, rådgiver
hanne.houen@kunstforeninger.no
Sten Nilsen, redaktør/rådgiver
sten.nilsen@kunstforeninger.no

Styret i Norske Kunstforeninger
Stein Christian Midling-Jenssen, styreleder
Gjertrud Steinsvåg, nestleder
Edel Maria Brynjulfsen
Kalle Eriksson
Kjell-Erik Ruud
Henning Strøm
Mona Elin Aarø
Aud Marit Wigg, vara
Isabella Flått, vara
Øyvind Kvarme, vara
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