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Leder

Knut Buen fra Tuddal i Telemark er en av landets fremste utøvere
på hardingfele. Han er også en viktig kulturformidler og rosemaler.

I dag er det to studiesteder i landet som tilbyr studier i kuratorarbeid. I løpet av 1990-tallet og frem til nå har kuratorrollen gjort
seg mer og mer gjeldende. Men det var ikke før på begynnelsen av
2000-tallet at det ble ble mulig å studere kuratorarbeid i Norge.
I 2003 ble det planlagt et studium hovedsakelig for intendanter
og styremedlemmer i Norske Kunstforeninger. Etter å sendt henvendelser til flere høgskoler i landet, ble det naturlig å legge studiet til
Høgskolen i Telemark. Det fantes allerede et Studium i praktiskteoretisk kunstformidling ved Høgskolen i Telemark, ledet av Dag
Solhjell. Det hadde sitt utspring i en ny kulturpolitisk retning og var
et treårig kulturstudium. Studiet tok sikte på å utdanne kandidater
til nyopprettede stillinger som kultursekretærer, kulturkonsulenter
og kultursjefer i kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet.
Hovedmålet med den nye kulturpolitikken var desentralisering,
demokratisering og gjennom egenaktivitet å vektlegge formidling
innen kunstområdet. Formidlingsemnet ga en kombinasjon av
kunstsosiologi, innsikt i kunstfeltet og praktisk utstillingsarbeid.
Til tross for et begrenset omfang ble kulturstudiet i Bø Norges første
spesialiserte kuratorutdanning. I tillegg ble det opprettet et studium
i kreativt kuratorarbeid ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen,
og i 2014 ble studiet omgjort til Master i kuratorpraksis.
I 2004 endret studiet ved Høgskolen i Telemark seg til å bli
et studium i praktisk kuratorarbeid, fortsatt ledet av Dag Solhjell.
Solhjell mente at innholdsmessig var ikke studiene i kunstformidling og kuratering så ulike. Norske Kunstforeninger var en viktig
pådriver i planleggingsperioden, og flere av studentene ble rekruttert fra kunstforenings- nettverket rundt om i landet. I 2010 ble
studiet omgjort fra et toårig deltidsstudium til et ettårig samlingsbasert deltidstudium i kuratorarbeid, det eneste i Norge i sitt slag.
Fagansvarlig Bente Støa ved Høgskolen i Sørøst-Norge bruker
betegnelsen «nisjestudium» og sier at til tross for vekslende søkermasse fra år til år, har høgskolen valgt å beholde studiet. Bente Støa
sier at dette er med på å markere Bø som et kulturfaglig tyngdepunkt
blant utdanningsinstitusjoner i Norge. I år ble det tatt opp 19
studenter, noe som lover bra og er det høyeste antallet hittil.

Simen J. Helsvig er skribent og kritiker med bakgrunn som billedkunstner. MA i kunstteori fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Bor i Oslo.
Øystein Rygg Haanæs er cand. polit. fra UiB med hovedfag i sosiologi. Tidligere informasjonssjef ved Christian Michelsens Institutt
og konsernrådgiver i TV 2. Driver nå frilans tekstklekking på fulltid
med kultur, historie og populærvitenskap som hovedinteresser.
Hanne Hammer Stien er skribent, kritiker og kurator med bakgrunn
som kunsthistoriker. Hun underviser fast ved Kunstakademiet
i Tromsø, og er for tiden daglig leder ved Polarmuseet.
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Sten Nilsen
Redaktør

Sigfrid Hernes ble valgt som utstiller da Alstahaug Kunstforening markerte
sine 40 år denne høsten. Hun er opprinnelig fra Voss, men har bodd i Alta
siden 1994, samme år som hun avsluttet studier ved Statens Kunstakademi.

Ingen

tilbake
vei

Tekst av Sten Nilsen
Jeg regner med at arbeidene har beveget seg og
utviklet seg fra den tiden du startet, og frem til det du
viser i dag? Hvor startet det hele, og hvilket ståsted
opplever du at kunstnerskapet ditt har nå?
Det er ikke lett å gi et kort svar på det. Mine første
kunstarbeider, slik jeg ser det, var noen autonome
tegninger av rare figurer. I disse prosessene fikk jeg
kontakt med skapende krefter inni meg, eller sagt på
en annen måte: Jeg fikk kontakt med poesien i meg.
Dette har fulgt meg siden, på den måten at det er
først når jeg har denne poesien overfor en ide, at
jeg går for å gjøre prosjektet.
Min egentlige debutantutstilling hadde jeg på
Alta Museum i 1998. Den bestod av små blyanttegninger og store kull og sort-krittegninger
av utsnitt hentet fra filmer i mønster, inspirert av
tv/dataskjerm. Tittelen var Point of no return, Ingen
vei tilbake. Arbeidene refererer til ulike hendelser
som skjer og som ikke kan gjøres om etterpå og som
endrer fremtiden. Så også med tv og dataskjerm.
Jeg vokste opp med radio. Først i syvårsalderen opplevde jeg tv for første gang. Nå for tiden bruker jeg
store deler av mitt liv fremfor dataskjermen.
Mine foreldre lærte oss barna å være i naturen og
gå turer i fjellet. Det har jeg fortsatt med hele livet,
uansett hvor jeg har bodd. Først i Finnmark begynte
jeg å dokumentere steder jeg gikk eller befant meg
på, i kunstarbeid. I begynnelsen mente jeg at jeg
gjorde det fordi naturen her er så tiltalende, et slags
drømmeland. Men etter hvert har jeg kommet frem
til at det å være i landskap uten andre mennesker,
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er minst like viktig. Det er få mennesker i Finnmark
sett i forhold til arealet som utgjør dette fylket.
Alenetid er behagelig og forskjellig fra å være i nærheten av andre. Jeg tror vi påvirker hverandres tanker
uten at vi nødvendigvis snakker sammen. Det å være
mange mil fra andre mennesker på alle kanter, uten
mobildekning, gir en helt spesiell tilværelse.
I seriene Lekeplassen min og Komme vekk – være
i drømmen bruker du fotografier og tegninger. Kan du
si hva du har tenkt og litt om arbeidsprosessen her?
Fotoseriene Lekeplassen min og Komme vekk
– være i drømmen er i utgangspunktet fotografier
og tegninger fra ulike opphold i Stabbursdalen
nasjonalpark og andre steder i Finnmark. Metoden
er å gjøre seg kjent med landskapet på forhånd gjennom tilgjengelig materiale som skrifter, samtaler,
kart og annet billedmateriale. Under oppholdet leter
jeg etter det «riktige utsnittet». Jeg dokumenterer
med fotografier og skisser. Disse er grunnlaget for de
ferdige arbeidene, enten tegninger eller fotografier.
Jeg bruker sort/hvitt som uttrykk for det meditative
eller slik jeg husker det, eller slik jeg ser det nå.
Disse to seriene er drømmefortellinger, samtidig
som bevissthet om at det er drøm, er til stede.
På grunn av arbeidsstipend og Artist in Residence
Program har jeg fått muligheter til å reise og gjennomføre lengre opphold i nordområdene på russisk side
også. Det som slår en når en beveger seg i landskap
på russisk side, er alle de menneskeskapte elementene som preger landskapet. Særlig gruvevirksomhet

Sigfrid Hernes, fra serien Lekeplassen min, fotografi, 2008
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Sigfrid Hernes, fra serien
Lekeplassen min, fotografi, 2008
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og militære installasjoner. I gruveområdene er det
stor forurensing, og landskapet innenfor og rundt
er dødt. For meg er det uvirkelig å gå i slike områder,
alene, på samme vis som jeg gjør for eksempel i
Stabbursdalen nasjonalpark. Kontrasten er voldsom,
og det er vakkert på en sjokkerende måte. Mange vil
vel si ekkelt.
De teknologiske nyvinningene gjør at en kan ta
ut mineraler dypere ned i jorden og lettere søke og
finne nye områder som kan utvinnes.
Jeg søker etter å vise jegets eksistens i møte
med eller i kontrast til samfunnsmaktens vilje til
å beskrive, omforme, lede menneskene dit de kan
gjøre mest nytte. Blant annet ved å bevege meg
i landskap utenfor sentra, se og dokumentere det
på en visuell, estetisk måte.

Sigfrid Hernes, fra serien I konstant rørsle, tegning på papir, 2014

Hvilke tanker har du gjort deg med hensyn til måten
arbeidene presenteres på? Eller kan du si noe om
hvordan du har rendyrket det uttrykket du velger
å presentere?
Min bakgrunn i fotografi er analog fotoutdanning
fra Kunsthåndverkskolen i Bergen. I dag bruker
jeg digitalt utstyr. For meg er fotografi en mekanisk
tegning av verden. Ny teknologi gir muligheter
for et mangfold av måter å arbeide med fotografi
og tegning på. Den fysiske verden nærmer seg den
digitale. I fremtiden vil et skille forsvinne.
I tegningene bruker jeg mye sort tusjpenn, og
motivet blir bygget opp av små streker og sorte flater.
Jeg ønsker ikke at de skal se ut som fotografier.
Jeg ønsker at de skal se ut som det de er, tegninger.
Det er kun i en utstilling hittil at jeg har stilt ut
fotografi og tegning sammen. Det ble gjort på den
måten at tegningene ble scannet med høy oppløsning
og skrevet ut på samme papir som fotoene ble skrevet
ut på. Papiret ligner på tegne- eller tusjpapir. Jeg
synes det ble et interessant uttrykk sammen. Jeg fikk
følelsen av at det var det samme, selv om det er ulikt.
Vi snakket litt innledningsvis om arbeidene dine
og hvordan landskapet og omgivelsene du til daglig
befinner deg i, spiller inn. Arbeidene har en type
tiltalende estetikk, men også et snev av ubehag.
Også serien med fotografiene kalt Moden Frukt/frykt
understreker tidsaspektet på en måte som ligger
implisitt i fotografiet som medium. Hva ønsker
du å fortelle med disse arbeidene, og hvordan jobber
du tematisk med denne og de andre seriene?
Serien Moden frukt/frykt er et pågående prosjekt
som har endret seg siden første utstilling i 2004.
Jeg var da 48 år, og jeg fotograferte «passfoto» av
meg og fire kvinner som var 58, 68, 78 og 88 år.
Jeg er veldig takknemlig for at de stilte opp. Videre
lager jeg en serie med meg selv i samme positur og
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Sigfrid Hernes Krigssone,
tegning på papir, 2015

med samme skjorte. Jeg tok et nytt foto av meg
selv da jeg var 58. Jeg vil fortsette med det hvert
10. år, så lenge jeg lever og har helse til det. Jeg har
valgt 10 år fordi det er så lenge et pass varer. Jeg
har en interesse av spørsmålet omkring hvem eier
oss? Er det staten, helsevesenet, er det jorden vi
går og står på, er det kirken eller er det jeg selv
som eier meg? I den samiske kulturen heter det at
mennesker ikke kan eie. Det er jorden som eier oss.
Det er meget vakkert i kontrast til Finnmarkseiendommens vestlige oppbygging.
I serien befinner det seg et foto av et skur med
nydelige nyanser i treverket. 10 år etter var det
falt sammen, og jeg fikk fotografert det før noen
ryddet det vekk. Jeg synes det er en vakker
hendelse å dokumentere. I serien på gravplassen
kontaktet jeg først presten i Alta og spurte om
jeg kunne få fotografere mens de graver en grav.
Og det fikk jeg. Til sist la jeg meg i graven og graveren tok bilde. Jeg har vært i mange gravferder, og
de var så «pyntet» at jeg ikke så hva som skjedde.
Jeg synes det er noe vakkert ved å kle av det.
Jeg jobber visuelt, og når jeg synes noe er vakkert,
så er det ofte fordi det også har et ubehag i seg, som
for eksempel at du og jeg og alle skal dø.
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Når en snakker med folk i Finnmark, har de ofte et like
naturlig forhold til nabolandene i øst som til den sørlige delen av Norge. Hva er din oppfatning? Du nevnte
jo at du hadde reist en del rundt på Nordkalotten?
Jeg er skeptisk til ordet «folk». Befolkningen i Finnmark består av mennesker med mange ulike bakgrunner og tilhørigheter. Deriblant mange russere
og søringer som meg. De som bor i området 30 km
fra grensen på norsk side, kan få fripass. Det vil si at
de kan krysse grensen ved Storskog når de vil, om
grensen er åpen, uten visum. Vi andre må ha visum.
30 km-sonen er kommet til på grunn av handelsvirksomhet. Dette er også fint for alle de som har slektninger og venner på russisk side. Det skjer et økende
kultursamarbeid over grensen i hele Finnmark. Noe
som påvirker oss alle uten at det er så lett å beskrive
hva og hvordan vi endrer oss. Kultursamarbeidet
har gjort det mulig for meg å reise til Murmansk,
Nikel, Zapolyarny, Kirovsk og Arkhangelsk. I august
hadde jeg et Artist in residence-opphold i Kirkenes
i regi av Pikene på broen. Mennesker i Kirkenes tror
ikke, i en eventuell krig mellom Russland og Europa,
at russerne vil invadere Norge gjennom Finnmark.
Det overrasker meg. Jeg tenker på Finnmark som en
mulig krigssone.

Sigfrid Hernes, Eg er til, fra serien Komme vekk, fotografi, 2011

Sigfrid Hernes, fra serien I konstant rørsle, tegning på papir, 2015

Sigfrid Hernes, Så går eg inn mellom gamle trer,
fra serien Komme vekk, fotografi, 2011
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Den

internasjonale

kunstens

ambassade

Fra Martin Tebus – The Collection.
Foto: TKM/ Anders S. Solberg
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Det finnes en rekke konsulater i Trondheim, men bare én
ambassade. Den er til gjengjeld viktig. I Bispegata ligger
nemlig det museumsdirektør Johan Börjesson kaller den
internasjonale kunstens ambassade i Trondheim – bedre
kjent som Trondheim Kunstmuseum.

Tekst av Øystein Rygg Haanæs
Byggets fasade – rød murstein i klassisistisk stil
– har kanskje et litt strengt og tilknappet preg;
til gjengjeld byr husets edlere på en kunstsamling
med mangfold og et visst sus i serken. Trondheim
Kunstmuseum er et av landets eldste kunstmuseer
og har med sine drøyt 5000 verk også den tredje
største offentlige kunstsamlingen i landet.
– Samtidig som vi skal utnytte den arven som
samlingen utgjør, har vi også i oppdrag å være et
kompetansesenter for nasjonale og internasjonale
strømninger innen kunsten. Derfor er det viktig
for oss å ha varierte utstillinger med aktuelle samtidskunstnere, sier Börjesson.
I tillegg til hovedbygget i Bispegata, har museet
et lokale på Gråmølna på Nedre Elvehavn, et
tidligere industriområde som nå er byens se-og-blisett-bydel nummer én. Her er det permanent visningsrom med kunst av Håkon Bleken og skiftende
utstillinger av samtidskunst.
Hovedtyngden i samlingen ligger på norsk kunst
fra 1850 og dansk kunst fra begynnelsen av forrige
århundre. Den norske nasjonalromantikken er godt
representert med kunstnere som I.C. Dahl, Hans
Fredrik Gude og August Cappelen, og det finnes
også sentrale verk av blant annet Harald Sohlberg,
Christian Krogh og Kitty Kielland. Toneangivende
trønderkunstnere som Håkon Bleken, Roar Wold
og Håkon Gullvåg er også godt representert.
– Det er alltid vanskelig å skulle trekke frem
enkeltkunstnere og enkeltverk, men jeg synes jo
for eksempel at Peder Balkes malerier er en viktig
del av samlingen. Det samme gjelder teppene til
Hannah Ryggen og Per Krohgs «Granaten», som
er et helt unikt verk som er veldig fint å ha her.
Vi har også små skjulte perler som det er litt morsomt at har funnet veien akkurat hit, som trykk av
Albrecht Dürer og en tusjstudie av William Blake,
forteller Börjesson.
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Generelt mener direktøren at samlingen holder
aller høyest kvalitet i de delene som er fra perioden
rundt 1900. Da ville ambisiøse trondheimsborgere
skape seg navn for ettertiden ved å sørge for at viktig
kunst fant veien til byens kunstmuseum.
– Men Munch forsto de seg ikke på, så han har vi
bare ett maleri av, sier Börjesson og ler godt.
Mammas kök
Når han skal utdype hva han vil med Trondheim
Kunstmuseum, går Börjesson den metaforiske
omveien om mammas kjøkken. Han forteller om en
av de store franske mesterkokkene som pleide å si
til lærlingene sine at det finnes tre store kjøkken i
verden: Det franske, det kinesiske – og mammas kök.
– Altså et sted der sansene vekkes og man virkelig
blir interessert i noe. Dette tror jeg er relevant for
kunstens verden også. Du har de store museene,
som Louvre og Museum of Modern Art, men også
det museet eller den kunstsamlingen som befinner
seg der du vokser opp, og som utgjør det første
møtet med kunsten for mange. En sånn rolle ønsker
jeg at Trondheim Kunstmuseum skal ha, at vi skal
være et sted der man får impulser fra en stor kunstverden. Derfor satser vi mye på formidling av kunst
til barn og unge – og derfor blir vi også glade når
vi dukker opp i Instagram-postene til elevene fra
Katedralskolen rett over gaten her.
Som tenåring hadde Börjesson selv flere møter
med kunst som satte varige spor. Blant annet i
Firenze, der han oppholdt seg en måned da han
gikk andre året på videregående. Med interrailbillett
i lomma og lovnad om opphold hos «kjæresten til
en datter av en bekjent av mine foreldre», møtte
Börjesson italiensk renessansekunst i all sin prakt
i den toskanske regionhovedstaden.
– Jeg ble kjent med noen engelske universitetsstudenter, og de hadde satt seg fore at de skulle gå

i minst én kirke eller ett museum hver eneste dag.
Bare tanken på at man kunne se på altertavler
eller arkitektur slik de gjorde, var ny og inspirerende
for meg.
At han senere valgte nettopp italiensk renessanse
som tema for masteravhandlingen i kunsthistorie,
overrasket nok ikke noen. Deretter jobbet han
blant annet som museumspedagog på Moderna
Museet og Nationalmuseet i Stockholm og som
prosjektleder og senere direktør for Marabouparken,
en kunstinstitusjon og skulpturpark han bygde
opp for Sundbyberg kommune utenfor Stockholm.
Høye bølger i bartebyen
Deretter altså Trondheim Kunstmuseum, der
Börjesson tok over som direktør for to og et halvt
år siden. Det vil være synd å si at han seilte inn
i smult farvann; museet var gjenstand for stadige
oppslag i lokalpressen – foruroligende ofte med
negativt fortegn.
Pengene rant ut (betydelige underskudd), vannet
inn (taklekkasje i Bispegata) og besøkstallene viste
at museet på ingen måte rant over av publikum.
Som om ikke det var nok, lå Börjessons forgjenger
Pontus Kyander i stadige krangler med trondheimskunstens selvutnevnte førsteelsker, Håkon Bleken,
mens kommentatorene i Adresseavisen skrek over
seg om et museum i kunstnerisk spagat – med én fot
i gammelt og én i nytt.
– Det var vel ikke akkurat duk og dekket bord, sier
Börjesson – for anledningen en anelse forsiktig.
Når en ekte stockholmare parkerer skipsrederfrue
og tenåringsbarn i hjembyen for å ukependle til en
slik tilsynelatende uriaspost, virker det faktisk nærliggende å spørre om det er masochistiske personlighetstrekk inne i bildet.
Börjesson ler godt og forsikrer med sin stødige,
sonore røst at selvdestruktive trekk, det har han
ikke.
– For meg var det selvsagt forlokkende med et
stort kunstmuseum som dette jo er, og ikke minst
så jeg fram til å få en stor samling å arbeide med
som en grunnstamme i utstillingssammenheng.
En annen ting – og det er sikkert ikke særlig
strategisk smart av meg å si dette – er at selv på et
museum i økonomisk krise i Norge, er utstillingsbudsjettene bedre enn de er i Sverige.
– Er det den oljesmurte økonomien som slår inn?
– Oljen skader sikkert ikke, men jeg tror det handler mer om at det har sneket seg inn en økonomisk
og politisk detaljstyring i tildelingene til museene
i Sverige som gir trangere rammer for de rent kunstneriske budsjettene. Tanken om at man først og
fremst skal drive en god kunstnerisk virksomhet,
ser ut til å ha bedre kår i Norge.
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Når det gjelder finansieringen av kunstinstitusjonene, mener Börjesson for øvrig at Sverige ligner
mer på Norge enn på Danmark, der pengesterke
privatpersoner spiller en vesentlig rolle.
– Man har hatt store forventninger om privat
sponsing av kultur i Sverige, men akkurat som her
i landet går pengene helst til idretten. Jeg hørte
Marika Wachtmeister, en förmögen svensk kunstsamler som har åpnet skulpturpark på slottet sitt
i Skåne, utbryte i frustrasjon i en debatt: «Men rika
människor i Sverige, dom bara jagar och spelar golf».
Börjesson tror ellers at den mye utskjelte museumsreformen her hjemme faktisk kan ha bidratt til
å bremse en økonomifisering av kunstlivet i Norge.
– For å få igjennom sammenslåingen av museene
har man sagt «OK, vi rører ikke beløpene, men slår
sammen organisasjonene i stedet». Og det gjør at det
er positivt å arbeide på kulturfeltet i Norge.
Et lite stort museum
Börjesson beskriver Trondheim Kunstmuseum
som en institusjon i et størrelsesmessig grenseland. Man kan slå seg til ro med å være et stort
lite museum, eller strekke seg hver dag for å være
et lite stort et. Direktøren selv er ikke i tvil om
hvilket valg som er riktig.
– Publikum har forventninger om at vi skal være
et stort museum. De reiser utenlands og sammenligner oss automatisk med museer som er både
to og fire ganger større. Dette er vi nødt til å forhold
oss til, vi må bare profesjonalisere så godt vi kan
i alle ledd.
– I det at vi skal være et lite stort museum legger
jeg også at vi skal ivareta en helhet av samtidig kunst
og eldre kunst. Og så har det med selve oppbyggingen av organisasjonen å gjøre. På et lite museum
har man gjerne en direktør som bestemmer alt og
produserer alle utstillingene selv. Da begrenser det
seg naturlig hvor langt man kan komme. Som et lite
stort museum skal vi produsere utstillinger som er
gjennomarbeidete og ambisiøse. Og skal vi snakke
med tyngde, må vi ha flere stemmer enn min. Derfor
har vi ansatt en ny kurator, Randi Thommessen,
og styrket den delen av driften ytterligere. Men det
er klart, når du har 15 årsverk, er det krevende å
leve opp til de forventninger som finnes til et stor
museum.
En annen stor utfordring for Trondheim Kunstmuseum er av rent bygningsmessig art.
– Det handler om klimastyring, sikkerhetsforhold
og slike ting. For å si det sånn; i fjor lånte vi ut våre
Peder Balke-malerier til National Gallery i London,
men vi kommer absolutt ikke til å få deres Turner
-malerier hit. Dette er ikke en unik situasjon
for norske museer, men for oss begynner det å bli

Direktør ved Trondheim Kunstmuseum Johan Börjesson.
Foto: TKM/Märit Aronsson

prekært. Vi stenger faktisk hovedbygget i Bispegata nå i oktober for å renovere. Det er en løsning
vi gjerne skulle vært foruten, men det er absolutt
nødvendig. Enn så lenge får vi gjøre en konsentrert
versjon av museet på Gråmølna.
Börjesson forteller at det også pågår diskusjoner
om samlokalisering med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, som ligger like i nærheten.
– Materielt og økonomisk er det fornuftig
med samlokalisering og på sikt kanskje også
sammenslåing, men da blir det jo et museum
mindre i byen, så det finnes så klart motargumenter
også. Det som uansett er sikkert, er at begge
institusjonene står overfor store investeringer som
må gjøres de neste 10-20 årene. Å komme i havn
med det er nok lettere gjennom en samlokalisering.
Börjesson beskriver den første delen av åremålet sitt som «utrolig intensiv og lærerik».
En verkebyll han umiddelbart måtte gå løs på,
var museets forhold til Inger Sitter, regnet som
en av Norges viktigste nonfigurative modernister.
Hun krevde tilbakelevering av kunstverk
hun tidligere hadde donert til museet, fordi
hun mente de ikke i tilstrekkelig grad ble gjort
tilgjengelig for publikum.
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– Det er bra med sånne spørsmål, de gir en
mulighet til å tenke igjennom prinsippene for
det vi holder på med. Samtidig var det selvsagt
vanskelig, for det ble feil uansett hva man gjorde.
Forholdet mellom givere av kunst og museer er
vanskelig, og jeg har stor forståelse for at Nasjonalmuseet føler seg presset i forholdet til Stein Erik
Hagen. Det er et veldig trykk utenfra om å ta imot
kunst, men det er ikke bare å ta imot. Det å gi en
bestemt samling eller en bestemt kunstner permanent plass, innebærer samtidig at man begrenser
rommet for andre kunstnere, og det er vanskelig.
Sitter døde i mars 2015, og etter avtale med
hennes arvinger ble tre av maleriene og én kullstifttegning igjen på Trondheim Kunstmuseum og de
øvrige bildene returnert til familien.
Litt lavere turtall
Selv om Börjesson mener at bråket rundt Kyander,
kunstmuseet og Bleken først og fremst var noe som
pågikk i media, ser han at de ansatte nok ble påvirket.
– En viss slitasje var det, og jeg kan nok si at jeg
kom til en organisasjon som på en del områder
ikke hadde det helt godt med seg selv. Men mye av
dette handlet om stress, om at vi gjorde så vanvittig

mange utstillinger – fantastisk bra utstillinger, bare
så det er sagt – og alltid hadde en følelse av å henge
etter. Jeg begynte i april 2014, og den første store
luken i utstillingsprogrammet var allerede samme
sommer. Det sier en del om hvor tight planleggingen
var, sier Börjesson.
En annen måte å si det på, er at med to utstillingssteder og 16-17 utstillinger i året, var turtallet på
museet så høyt at det var alvorlig fare for varmgang
i organisasjonen. Nå beveger de seg ned mot rundt
ti utstillinger årlig, og Börjesson har vært svært
opptatt av at man skal jobbe innenfor en lengre
planleggingshorisont. Det henger også sammen
med at han ønsker å skape gode rammer for formidling i forbindelse med utstillingene.
– Jeg begynte jo i museumsverdenen som
formidler en gang i tiden, og til min store glede er
dette også noe som Trondheim Kunstmuseum har
profilert seg på lenge. Formidling er nemlig utrolig
viktig. En ting er å produsere utstillinger der vi
presenterer vår tids ledende kunst, men vi har også
i oppdrag å forklare den. Klarer vi ikke det, mister
vi den tilliten hos allmennheten som vi er helt
avhengig av.
– Ideelt sett bør man akkurat nå arbeide med
utstillinger som ligger to år fram i tid. Det gir
mulighet til å skrive essays og lage formidlingstiltak
som setter kunsten i en sammenheng. Det gir også
skolene mulighet til å planlegge undervisningen slik
at de får mest mulig ut av utstillingene. Vi er ikke
i mål, men et godt stykke på vei har vi kommet.
Så langt faktisk, at 2017 er i boks allerede, noe
som gir direktøren en rätt så bra känsla. Sommerens store happening blir en utstilling med Gruppe
5, kuratert av Cathrine Hovdahl Vik, som ifølge
Börjesson kjenner samlingen bedre enn noen andre.
Gruppe 5 er navnet på et kunstnerfelleskap i Trondheim på 1960-tallet, som besto av Håkon Bleken,
Lars Tiller, Roar Wold, Ramon Isern og Halvdan
Ljøsne. Gruppen var nok mer et pragmatisk enn
et programmatisk samarbeid, men ble like fullt et
kraftsentrum for billedkunsten utenfor Oslo. Det er
vel heller ikke å ta for hardt i å si at opptil flere av
de fem ble markante skikkelser i norsk kunstliv.
Viktig kunstpris
Den andre virkelig store begivenheten i 2017 blir
utdelingen av Lorck Schive-prisen; et samarbeid
mellom Trondheim Kunstmuseum og Christian
Lorck Schive og hustrus legat. Til langt ut på
2000-tallet delte legatet ut kunstnerstipender
i små porsjoner, men siden det i dag finnes mange
stipender for yngre kunstnere, bestemte man
seg for å skape en ordentlig kunstpris i stedet.
Prisen ble etablert i 2013, deles ut annethvert år
18 + 19

og er i sum en av Norges største. Den har også en
utformingsom gjør den svært viktig for Trondheim
Kunstmuseum.
– Nomineringsprosessen er omfattende, med fire
organisasjoner som nominerer ti kunstnere til en
long list, som så blir kuttet ned til en short list på
fire. Disse fire får 150 000 kroner hver til å skape et
nytt verk, som alle stilles ut på Trondheim Kunstmuseum. En internasjonal jury velger så en vinner,
som får en halv million kroner, forteller Börjesson.
Lorck Schive-prisen er i seg selv et stor og påkostet arrangement; museet har dessuten gjort det
til tradisjon å slå ytterligere på stortrommen ved
å legge prisseremonien til åpningen av en utstilling
med en toneangivende internasjonal kunstner.
I 2017 henter de den amerikanske multikunstneren
Pat O’Neill til byen.
– Han har blant annet jobbet med film, skulptur
og foto – og med spesialeffekter for filmindustrien
i Los Angeles. O’Neill er en person som har påvirket
mange andre kunstnere, og dette blir faktisk hans
aller første museumsutstilling i Europa.
Med kunstnerblikk
Börjesson, som selv er kunsthistoriker, legger
også opp til å ha kunstnere som kuratorer med jevne
mellomrom.
– Mens kunsthistorikere forholder seg til hvem
som har påvirket hvem og til etablerte kunsthistoriske sammenhenger, kan en kunstner frigjøre seg
fra dette og se helt andre koblinger som kan være vel
så interessante.
I fjor fikk den svenske kunstneren Martin Tebus
i oppdrag å se på samlingen med sine øyne, noe
som resulterte i utstillingen «Collection». Börjesson
kunne nok ønsket seg høyere besøkstall, men at det
hele skal ha vært å kaste kunstperler for trøndersvin,
er han overhodet ikke med på (og den formuleringen er heller ikke hans, bare så det er sagt).
– Mottagelsen var rätt så bra; samtidig tror
jeg at vi kunne fått et enda større publikum om
vi hadde gjort noen ting litt annerledes. Det at vi
hadde engelsk tittel og at navnet Tebus var så fremtredende, tror jeg gjorde at en del ikke helt forsto
hva dette var for noe. Og så tror jeg at vi kunne
latt den henge lenger. Men alt dette er ting som
vi lærer av, og neste gang gjør vi det enda bedre.

Peder Balke, Fra Nordkapp, 1870-årene.
Foto: TKM

Harald Sohlberg, Natt (Røros kirke), 1904.
Foto: TKM
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For meg består den sanne kunstnerrollen i å utfordre
seg selv og utforske alt mulig, sier Kjetil Skøien.

rastløs
En
melankoliker
Tekst av Simen Joachim Helsvig
Danser, skuespiller, billedkunstner, regissør, scenograf, kurator, forfatter, kritiker, lærer – det er sikkert
flere yrkestitler Kjetil Skøien har glemt å nevne. Som
billedkunstner er han ikke mindre allsidig: Han har
jobbet med video, kollasj, fotografi, maleri, tegning,
installasjoner og sosiale prosjekter. Skøien har også
hatt verv i styrer og komiteer innen kunstfeltet,
senest som medlem av juryen til Høstutstillingen.
Det er derfor vi møtes i kafeen på Kunstnernes Hus,
som er uvanlig travel denne fredag ettermiddag.
Store deler av Skøiens nærmere 40 år lange
karriere har vært viet teaterscenen, men nå egner
han det meste av tiden til billedkunsten. September
har vært en travel måned, med utstillinger i Rælingen Kunstforening og på Landsforeningen Norske
Maleres Galleri, LNM, i Oslo. Karriere er for øvrig et
begrep han misliker:
– Hadde jeg vært opptatt av karriere, hadde jeg
nok bodd i utlandet. Da jeg laget eksperimentelle
forestillinger på 1980-tallet, sa folk i teatermiljøet
til meg at jeg måtte flytte til Brussel, Paris eller
Berlin, der jeg ville bli forstått. Men jeg har blitt
i Oslo. Kunst handler om å ha en signatur. De fleste
kuratorer, kritikere, gallerister og museumsfolk vil
se gjentagelser i arbeidet ditt, de ønsker å kjenne
igjen «en Kjetil Skøien». Alle mine utstillinger er
forskjellige, derfor har jeg alltid vært en outsider
– men det er også en signatur. For meg består den
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sanne kunstnerrollen i å utfordre seg selv og utforske alt mulig, sier Skøien.
Outsiderposisjonen har vært noe Skøien har gravitert mot siden han som selverklært hippie haiket
rundt i Europa og jobbet i jordbrukskollektiver. Han
hadde alltid tegnet, men var ikke noe kunstnerisk
talent som barn, forteller han.
– Jeg var interessert i et alternativt liv, uten
fast jobb og sjefer over meg. Det er mange som blir
kunstnere på grunn av den frihetstrangen. Det er
en livsholdning. Man velger et fritt yrke fordi man
vil råde over egen tid.
For Skøien startet det med dansen. På begynnelsen
av 1980-tallet var det få mannlige dansere, og selv
om han ikke hadde formell utdannelse, fikk Skøyen
jobbe med alternative dansekompanier over hele
Europa. Etter åtte år som profesjonell danser og
skuespiller ønsket han å lage egne ting. Han hadde
alltid hatt en dragning mot billedkunsten og
søkte seg inn på Statens kunstakademi i Oslo som
27-åring.
– Da jeg begynte på Kunstakademiet var man
enten maler, grafiker eller billedhugger, og man
hadde en fast professor. Jeg var blant de første
som drev med video, noe ingen av professorene
kunne forholde seg til. Da det skulle ansettes en
ny professor, gikk det en faen i flere av oss. Vi klarte
å stoppe ansettelsen, og startet i stedet den frie

Kjetil Skøien,fra performance Første og siste setning under Østlandsutstillingen
2016 ved Oppland Kunstsenter, Lillehammer. Ukjent fotograf
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Kjetil Skøien, Uten tittel 1, oljemaleri, 2016

klassen «Annekset». Vi fikk bruke summen som tilsvarte professorstillingen til å invitere gjestelærere.
Så jeg var med på å forandre Kunstakademiet, det
var første gang i historien at man hadde en klasse
uten professor.
Visuelt teater og abstrakt maleri
Selv om han også stilte ut som billedkunstner, var
1990-tallet først og fremst teaterscenens tiår for
Skøien. Han regisserte forestillinger som ble spilt på
internasjonale teaterfestivaler og på eksperimentelle
teaterscener som Black Box. Han hadde også flere
oppsetninger på etablerte teatre som Nationaltheatret
og Det Norske Teatret, noe som ikke alltid var like
enkelt.
– Det har alltid vært et problem for meg at dramatikeren er så sentral i teateret. I Norge står regiteateret veldig svakt. I Norge går folk på teater fordi
Wenche Foss spiller Ibsen, mens man i Tyskland,
Frankrike og Polen går for å se regissørens verk.
Tenkte du i bilder da du jobbet med forestillinger?
Jeg var blant de første som brukte video i forestillinger i Norge. Men det var mange som var bekymret
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for at det tok for mye oppmerksomhet fra skuespillerne. Jeg liker at skuespilleren er et objekt, sidestilt
med scenografien og videoen, men det er jo livsfarlig
å si sånne ting. Det var mange som mente at jeg ikke
passet i det institusjonelle teateret, at jeg bare var
opptatt av det visuelle, og ikke av teksten og rollene.
Hvor mye interesse er det egentlig på tvers av
billedkunsten og scenekunsten?
Jeg har gjort over 30 forestillinger på Black Box
siden 1985, og det er sjelden jeg har sett mine billedkunstnerkolleger i salen. Det er egentlig litt trist.
Når du har holdt på i tre tiår, er det vel noen tema
du kommer tilbake til, selv om du skifter uttrykksformer? Kan du se noen særtrekk?
Det er nok en tristesse eller melankoli i alt jeg gjør.
En sårhet. Den har vært der hele tiden, og er en
del av min legning. Men jeg streber også mot at
det jeg lager skal vekke et ubehag, noe som sniker
seg inn og griper en. Livet er ubehagelig, og det
synes jeg kunsten skal speile.

Kjetil Skøien, Uten tittel 7, oljemaleri, 2016
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Fra performance Diafragma,
Museum Moderner Kunst,
Wien, 1996. Foto: Kjetil Skøien

Kjetil Skøien, Collage 9, 2015
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Skøien forteller at han var gjenstand for en viss internasjonal oppmerksomhet rundt forestillingene, og
han turnerte mye omkring i Norden og Europa. Men
teaterlivet krevde mye administrativt arbeid, og det
tok altfor mye energi å spre seg på alle områder. Nå
har han valgt å konsentrere seg om billedkunsten.
– Jeg har alltid malt i mellomperioder. Etter å
ha gjort store forestillinger, med ansvar for et titalls
personer og et budsjett på mange hundre tusen har,
jeg hatt veldig behov for å gå på atelieret. Ikke være
arbeidsleder, ikke møte masse mennesker. Det er
ensomt, deilig og meditativt. Det krever noe helt
annet av meg å male.
Hva er det du leter etter i maleriet?
Det er det abstrakte maleriet som interesserer meg.
Jeg mener at det abstrakte maleriet er det sanne
maleriet fordi det ikke prøver å fortelle en historie
eller gjenskape virkeligheten. Det er fargen som
skaper formen. Man bygger opp bilder ved å la fargeflater møte hverandre. Da skjer det noe i maleriet
som man ikke har helt kontroll over, det begynner
å leve sitt eget liv, det blir en symbiose mellom maleriet og meg selv. Det er kanskje et farlig ord å bruke
om kunst, men jeg tror jeg jobber med et spirituelt
maleri.
Hvordan kommer det spirituelle frem?
Det abstrakte maleriet har noe åndelig i seg i utgangspunktet, mener jeg. Det abstrakte tilhører en spirituell virkelighet. Mondrian, Rothko, Kandinsky, Klee,
de Kooning, Jorn, Kirkeby – alle snakker de om det
spirituelle i malerkunsten. Og utgangspunktet er
fargen. Det er fargen som skaper maleriet. Figuren
kommer fordi det røde vil materialisere seg på
én måte og det blå vil materialisere seg på et annet
vis. Utstillingen jeg gjorde nylig i Rælingen Kunstforening, besto av abstrakte malerier som jeg hadde
skåret hull i og sydd i med ulltråd. Hvorfor gjør man
det? Fordi det skal skje noe nytt, det må ikke ligne på
det foregående.
Utenfor atelieret
Skøien har også vært aktiv i komiteer, juryer og styrer
i årene han har jobbet med kunst. Han har blant
annet hatt verv i styrene til Tegnerforbundet,
i LNM, Unge Kunstneres Samfund, Black Box, og
han har sittet i Norsk kulturråds stipendkomité.
– Jeg er interessert i ting som skjer utenfor
atelieret, og som ikke bare handler om meg og
min egen kunst. Det er derfor jeg skiver òg. Mange
kunstnere tenker at de ikke har tid, at de må være
på atelieret, men jeg tenker at det er en like viktig
del av en kunstpraksis å sitte i Norsk kulturråd og
lese søknader.
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Handler det om å se at man er en del av et større
apparat?
Ja, det handler om å forstå apparatet. Noe av det
viktigste jeg har gjort, er å sitte i stipendkomiteene.
Det har betydd alt for meg selv å få stipender,
så jeg vet hvor avgjørende det er for livene til folk.
Du har både sittet i juryen og deltatt i Høstutstillingen.
Det var nylig en debatt om kritikken av Høstutstillingen, og om utstillingens relevans. Hva synes du er det
viktigste med Høstutstillingen?
Man merker at det er utrolig stort å bli valgt ut for
mange av debutantene. Det var det også for meg
selv første gang. Høstutstillingen koster veldig
mye å produsere, men i og med at den betyr så mye
for mange, og det ellers finnes så få muligheter
for å stille ut i denne typen gruppesammenhenger,
synes jeg det er en viktig utstilling. Det er jo
et minimalt nåløye. I år var det 2600 søkere,
og 75 som kom med. Det er en tragedie, et drama.
Hva ser du etter når du sitter i juryen?
Jeg lengter etter outsidere, etter verk som er rølpete
og stygge, som skriker opp om ett eller annet. Men
det finnes ikke så mye av det lenger.
Hvordan synes du kunstfeltet generelt har endret seg
siden 1980-tallet?
Det har endret seg veldig. Før jobbet kunstnere
kun med ett medium av gangen, kun maleri eller
kun skulptur. De siste 10–15 årene har vi sett
unge kunstnere ha separatutstillinger der det
kan være en tv-skjerm på gulvet, et foto på
veggen, en tegning, og et tekstil som henger
over en jernstang. Og det digger jeg.
Det er en mer scenografisk måte å jobbe på?
Ja, rommet iscenesettes på en helt annen måte.
Mange unge bytter også totalt om på uttrykket,
du gjenkjenner dem ikke fra én utstilling til den
neste. Det er å gi fingeren til borgerskapet, og
med borgerskapet mener jeg Nasjonalmuseet.
De blir usikre, og det beste man kan gjøre som
kunstner er å skape en usikkerhet i det bestående.
Det var jo sånn jeg selv jobbet på 80-tallet.
Jeg føler iblant at jeg er født 30 år for tidlig.
Men jeg er fortsatt en ung, radikal person,
og det kommer jeg alltid til å være.

Norske Kunstforeningers debutantpris 2015
Sebastian Makonnen Kjølaas
Norske Kunstforeningers debutantpris deles ut årlig til en
debutant på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. I tillegg
til selve prisen på 50.000 kroner, får vinneren, i samarbeid med
Norske Kunstforeninger, mulighet til å vise en separatutstilling
i et utvalg kunstforeninger. Formålet med prisen er å løfte fram
og synliggjøre norske samtidskunstnere. Sebastian Makonnen
Kjølaas mottok prisen i 2015 for seks arbeider i blekk, akvarell og pastell, I’m So Oily/ A Puzzle Building Muscle, Cyberfun in the Algorithm Gravy/ Powerhouse on the Rooftop og It’s
Mega-personal/ Training to Become a Train.
Juryens uttalelse
Verkene henter inspirasjon fra skandinavisk mytologi, og det
finnes flere referanser til norrøne myter. Kunstneren ønsker
å synliggjøre det norske som et vaklevorent velstandsideal,
med et apolitisk og søkende utgangspunkt.
Juryen verdsetter arbeidenes rebelske og generøse myteverden. Kjølaas viser her en god forståelse for komposisjon
og godt håndverk, samtidig som han har et selvstendig og
egenartet uttrykk. Arbeidene har et nærvær og en detaljrikdom
som gjør at man stopper opp. De har en underfundig humor,
lekenhet, og fandenivoldskhet som gjør at de skiller seg ut
i årets utstilling.
Jury 2015
Hanne Mugaas, daglig leder/kurator, Kunsthall Stavanger
Britt Juul, styreleder, Eidsberg Kunstforening
Sara Christensen, jurymedlem, Den Nasjonale Jury, Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen
Kjell-Erik Ruud, styremedlem, Norske Kunstforeninger
Turne
Hammerfest Kunstforening 		
Eidsberg Kunstforening 		
Volda og Ørsta Kunstlag		
Haugesund Kunstforening		
Trondhjems Kunstforening		

24.09.–09.11.2016
14.01.–05.02.2017
18.02.–12.03.2017
31.03.–21.05.2017
01.06.–25.06.2017

Toppoengtoppen (Oily Boily), 2016.
76,5 x 57 cm / 15 x 8 cm, akvarell og keramikk.

Om Tørre Ting I, 2016.
43 x 24 cm, foto og kostyme av Siri Hjorth.

Suttungsmjød (Taste and How it Tastes), 2016.
76,5 x 57 cm / 15 x 8 cm, akvarell og keramikk.

Om Tørre Ting II, 2016.
43 x 24 cm, foto og kostyme av Siri Hjorth.

Fører av en Fjernstyrt Fjord (Master Blaster), 2016.
76,5 x 57 cm / 15 x 8 cm, akvarell og keramikk.

Om Tørre Ting III, 2016.
43 x 24 cm, foto og kostyme av Siri Hjorth.

Lagnad til Bry (Lumps of Organic Panic), 2016.
76,5 x 57 cm / 15 x 8 cm, akvarell og keramikk.

Under Høstutstillingen 2015 mottok Sebastian Makonnen Kjølaas Norske Kunstforeningers
debutantpris. I tillegg til 50 000 kroner består prisen av en utstillingsturné som Norske
Kunstforeninger produserer. Kjølsaas’ utstillingsprosjekt Om tørre ting hadde premiere i
Hammerfest Kunstforening 24. september. Etter besøket i Finnmark skal utstillingen videre
til Eidsberg Kunstforening, Volda og Ørsta Kunstlag, Haugesund Kunstforening og Trondhjems Kunstforening.

Om

tørre

Tekst av Hanne Hammer Stien
Foto av Zbigniew Wantuch

Å Spytte i Fellestønna (The Algorithm Gravy), 2016.
15 x 8 cm, keramikk
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ting

Norgesturné-formatet er nytt for meg og ganske særegent, noe som har gjort at utstillingsserien nettopp
tar tak i ideen om det norske. Som noe tørt, men
godt – som et knekkebrød spist av en berserker.

Det er ikke så ofte kunstnere får i oppdrag å turnere
landet på samme måte som musikere. Hvordan har
det vært å jobbe med et slikt utgangspunkt, og vite
at utstillingen du lager, skal besøke så vidt forskjellige
deler av landet og vises på visningssteder somikke
nødvendigvis er lik de du ellers forholder deg til?
Ja, utgangspunktet er et annet enn det jeg er vant
med. Jeg har til en viss grad vasset rundt i den
såkalte undergrunnen av kunstmiljøet i Oslo, der
garasjer, bunkere, kjellere og gamle industrilokaler
forvandles til visningsrom med et minimum av kapital, et forvirret forhold til kuratorer og gallerister, og
åpninger som ofte faller ut i utagerende, «performative» fester. Forakten for det generiske kunstmarkedets kjølige elitisme blir kastet etter deg mellom de
hjemmelagede presseskrivene. Jeg er glad i ideen
om at kunstneren definerer den sosiale formen for
sitt virke og ikke bare opererer som en produsent
av arbeider som forsvinner inn i store, sterile hvite
kuber, og ofte mister sin brodd i møte med «raspen»
som er det markedsorienterte samtidskunstfeltet
– eller «virkeligheten» som mange kaller det. I møte
med de norske kunstforeningene ser jeg et nettverk
av engasjement for samtidskunst og alternative
visningsformer som forholder seg til både statlig
støtte og lokal frivillighet, noe som gir et mindre
påtrengende kommersielt fokus. Det er deilig.
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Utstillingen har også fått tittelen «Om tørre ting». Jeg
forstår det når du i katalogen referer til at leiren og
akvarellene du har gitt form til, er tørket inn, og slik
fremstår som ferdigstilte objekter. På den andre siden
er utrykket ditt, som preges av rikdom både hva gjelder materialbruk, form og referanser, svært ulikt en
del kunst gjort av nordiske, mannlige kunstnere der
et distansert, konseptuelt og minimalistisk formspråk
dominerer. Hva tenker du om dette?  
Her avslører du kanskje den allmenne oppfatningen
av hva «tørr» samtidskunst er. Nettopp det distanserte (les følelseskalde) konseptualiserte (les overintellektualiserte) og minimalistiske (les uten tittel).
Akademiske og økonomiske formidlingskriterier i kunstfeltet har sammen med det stoiske
og ofte fargeløse formspråket – så kjent fra en lang
rekke store definerende utstillinger – gjort samtidskunst, både i Norge og internasjonalt, til en nærmest
latterlig karikatur av «ren» kontemplasjon. Det er
som om det skjer for mye der ute i verden, at vi
overkompenserer ved å renske opp visningsrommet
så det blir så alt for luftig og tomt. Jeg tror helt klart
at noe nytt vil sluke med seg den fargeløse, minimalistiske konseptkunsten, så den ikke blir det den er
i dag; det klisjefylte glansbildet av en aktuell kunstpraksis. For det må også sies – ingenting er likt.
En hegemoni av likhet finner jeg i dag kun i jaget
etter å være forskjellige. Blanda drops forblir blanda
drops, uansett hvor mye du rister på posen.
Så samtidskunsten er altså ikke så lik som den umiddelbart ser ut som, er det det du mener? Og
det tørre er kanskje egentlig ikke tørt?
Jeg ser på det tørre som noe sensuelt. Det som venter på å blir vått. Det er spennende når noe sprekt
viser seg å være stivt. Tørrhet har jo alltid vært et
vesentlig begrep i kunsten – tankene flyter mens
materien tørker. Men ideen om materialitet er i stor
forandring. Mange ser nå mot kunstens nye visningsform, som først og fremst er mediert gjennom
smarttelefonen. Materialet er komprimert og samtidig bredt utover, telefonene er fremmede industrielle kreasjoner, mens innholdet på dem består av
sensitiv informasjon fra våre egne sosiale liv. Den
mote- og underholdningsrettede samtidskunstneren
vil holde telefonen i hånden mens han hopper ut i et
skjermlandskap som blander fagfelt og sjangre i en
mer og mer hyper-mediert grøt. Kunst som ikke ser
flatterende ut på digital dokumentasjon, forsvinner ut i eteren. Der kan den møte meg, vi kan spise

knekkebrød og se på alle som lar markedets form
diktere sitt eget innhold – og le litt anstrengt
av dem. Skjermen mellom hendene ønsker, spør
du meg, for ofte å fukte seg i strømmen, en strøm
som maltrakterer både god og dårlig kunst til noe
symptomatisk, noe levende dødt, noe balsamert,
som ikke lenger ligner verken kunst, data eller spam.
Tror du det overhodet er mulig å unngå å bli en del av
den driften du beskriver, som med dine ord nærmest
høres ut som en malstrøm?
Hele utstillingen blir iscenesatt og formidlet
gjennom en serie narrative fotografier i samarbeid
med Siri Hjorth, og ikke kun gjennom reproduksjoner
av de utstilte arbeidene. Dette gjøres bevisst for
å unngå det digitale bildets klamme grep over det
faktiske arbeidet. På denne måten ønsker jeg å gi
noe eget til de som fysisk kommer og ser utstillingen. For det digitale bildet og berøringsskjermen
kommer til bordet med sitt eget språk, sin egen
form, og sin egen mening. Jeg tror, på samme måte,
at tørkeprosessen har en direkte innvirkning på
objektets mening. For å ta et litt sært eksempel: Den
fonetiske ordlyden «sl» på norsk gir meg direkte
negative assosiasjoner. Se så ofte ordlyden blir brukt
i ord som slem, slask, slibrig, sleip, slesk, slo, slam,
slapp, sliten, slag og slange. Den fonetiske ordlyden
er for meg et ubevisst grunnlag når vi leter etter nye
begrep, disse enkle ordlydene har i seg selv en form
for mening.
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Så du mener altså at objekter som gir negative
konnotasjoner ofte ender opp med en betegnelse som
begynner på «sl»?
I vår samtid er det vanskelig å se slike sammenhenger som noe mer enn tilfeldige. Språket er relativt, og
meningsytringer er subjektive. Men her kommer vi
omsider til den norrøne mytologien. For der kan man
finne en annen forståelse av språkets rolle. I mytologien ofrer Odin seg for å lære seg hemmeligheten bak
runene (ordet rune betyr ordrett «hemmelighet»).
Det er klart at Odin ikke hadde foretatt et slikt offer
hvis han så på språk, og runer, som tilfeldige. Han
hang seg i ni netter fra et tre, han ofrer «seg selv
til seg selv» som det heter i kvadet. Her er det ikke
snakk om et skriftspråk (runene) som fungerer ved å
representere virkeligheten. Her er det snakk om språket som det som skaper virkeligheten, det er snakk
om språket som et verktøy for å forme verden, forstå
meningen i sitt eget liv og få tilgang til magien og
makten som kommer av å navngi noe eller noen. Det
var denne definisjonsmakten Odin var ute etter. Tegn
blir til språk, og språket gir oss mening. Språket,
hvorav kunsten er en glødende del, kan ennå forandre verden gjennom sine uttalelser. Språket sier; her
er jeg! Jeg er allerede bestemt! La verden følge etter
hvis den vil. Jeg har mitt på det tørre.

Ørland/Bjugn Kunstforening ble etablert i 1975. De holder til på tettstedet Brekstad som ligger på Fosen-halvøya. Det tar en time å komme seg dit med hurtigbåt fra Trondheim. Kunstforeningen avholder møtene sine i Frivillighetens Hus i Ørland kommune, de har en avtale
med Galleri Hans (oppkalt etter maleren Hans Ryggen, gift med Hannah Ryggen), som viser
i underkant av halvparten av de åtte utstillingene kunstforeningen arrangerer i løpet av året.

Kunstforening

Tekst av Sten Nilsen

Fra installasjonen Muscle Memory (2012–2016, work in progress) av Jakup Ferri.
Tilhører Andriesse Eyck Gallerie, Amsterdam. Foto: Dag-Arve Forbergskog

«Austråttutstillinga» er tittelen på kunstforeningens
sommerutstilling. Som navnet tilsier, blir utstillingen arrangert ved den historiske herregården fra
1000-tallet på Austrått ved Trondheimsfjorden
i Ørland kommune. Styret i kunstforeningen står
for utvelgelsen av kunstnere til denne utstillingen.
Ørland/Bjugn Kunstforening utlyser også det årlige
Fosenstipendet. En jury oppnevnt av styret i kunstforeningen velger ut vinneren av stipendet. I år gikk
stipendet til Charlotte Rostad, og hennes utstilling
ble presentert i Galleri Hans i september. Andre steder Ørland/Bjugn samarbeider med når det gjelder
utstillinger, er Bjugn Helsesenter og Bjugn bygdetun
Mølnargården. Hannah Ryggen-biennalen ble arrangert av Ørland/Bjugn Kunstforening for første gang
i 2013. Den har nylig blitt gjort om til en triennale
og blir i tillegg til lokale sponsorer, støttet av Norsk
kulturråd, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fritt
Ord og Norske Kunstforeninger. Nina Gjølgasæther
er leder i Ørland/Bjugn Kunstforening.
Hvem lanserte ideen om en Hannah Ryggen-biennale,
og hvordan startet det hele?
Samtidig som den internasjonale interessen for
Hannah Ryggen vokste, ønsket kunstforeningen
å markere Hannah Ryggen på Ørland, stedet
der hun bodde, arbeidet og hadde størstedelen
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med
triennale
av sitt kunstneriske virke. Vi ønsker at publikum
skal få oppleve det flate, frodige jordbrukslandskapet
med den høye himmelen og det helt spesielle
lyset beskrevet av mange kunstnere opp gjennom
historien. Derfor tok kunstforeningen initiativ
til biennalen 2013. Det var et stort løft for en liten
kunstforening å gjennomføre arrangementet
annethvert år, og etter at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) kom med på laget i 2014,
ble det hele gjort om til en triennale. En av årsakene til dette var at et slikt arrangement er såpass
krevende både med hensyn til arbeidsmengde og
økonomi, sier Gjølgasæther. Hannah Ryggen var en
kunstner som gjennom sine verker kom med sterke
kommentarer til samtiden hun levde i, både i et
nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. I Hannah
Ryggens ånd ønsker vi å lage et samlingspunkt hvor
kunstnere i inn- og utland, som gjennom sin kunst
behandler aktuelle samfunnsmessige problemstillinger, blir synliggjort. I forbindelse med triennalen
arrangeres et dagsseminar hvor triennalens tematikk diskuteres.
Hvem var med i starten, og hva ble gjennomført for
at planene om en biennale skulle kunne realiseres?
Kunstforeningen stod i bresjen for realiseringen av
denne i samarbeid med Galleri Hans, det regionale

På gulvet, Beiti (2011/2016)
av Laurent Mareschal.
Laget av fem ulike krydder
på stedet i Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum. Tilhører
Van Abbe Museum, Eindhoven.
Til venstre, Drømmedød (1936)
av Hannah Ryggen, til høyre,
Etiopia (1935) av Hannah Ryggen.
Begge tilhører Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum.
Foto: Dag-Arve Forbergskog.
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Til venstre: Dikt av T. S. Eliot (1952) av Hannah Ryggen.
Til høyre, Jul Kvale (1956) av Hannah Ryggen, med
Beiti av Laurent Mareschal (2011/2016) på gulvet.
Under: 6. oktober 1942 (1943) av Hannah Ryggen og Beiti
av Laurent Mareschal. Foto: Dag-Arve Forbergskog

Fra installasjonen Muscle Memory (2012–2016, work in progress) av Jakup Ferri.
Tilhører Andriesse Eyck Gallerie, Amsterdam. Foto: Dag-Arve Forbergskog

galleriet som ligger vegg i vegg med Hannah
Ryggen-senteret. Vi tok kontakt med kunstnere
vi tidligere hadde samarbeidet med. Tekstilkunstner, grafiker og tegner Unn Sønju deltok
som biennale-utstiller, og utstillingen åpnet
27. januar 2013 og varte til 3. mars samme år.
Unn Sønju, Mari Meen Halsøy og forfatter Marit
Paasche deltok med foredrag på selve seminaret
som ble arrangert mot slutten av utstillingsperioden. Åpningen av seminardagen ble gjort
av Susanne Svenseid i Norske Kunstforeninger.
Hvilken rolle vil du si at Hannah Ryggen-senteret har?
Hannah Ryggen-senteret som ligger på Ørland
Kultursenter, er et visningsrom som ble bygget
i 2009 ut fra de tekniske krav som må til for å ha
teppene til Hanna Ryggen lagret og utstilt der. Det
er Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM)
som har skiftende utstillinger her, utstillingene
tematiserer Hannah Ryggen og tekstilkunst som
medium. Kunstforeningen har aktivt arbeidet med
å få Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM)
med i planleggingen av triennalen i 2016.
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Hvordan har samarbeidet med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fungert?
Ved å få en slik institusjon som Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum med i prosjektet oppnår
vi et større kontaktnett, profesjonalitet og ikke
minst midler til gjennomføringen. Vi har hatt
jevnlige møter gjennom de to siste årene, hvor
vi har utarbeidet programmet.
Det var en ekstern kurator for triennalen i år, hvem
er dette?
For Triennalen i 2016 var det Erzen Shkololli som ble
invitert som gjestekurator. Shkololli er kunstner og
tidligere direktør for Nasjonalgalleriet i Kosovo. Han
sto sammen med Corinne Diserens bak utstillingen
Out of the Blue, som ble vist i Pristina fra juni til
oktober 2014. NKIM bidro med utlån av tre Hannah
Ryggen-verk i forbindelse med denne utstillingen.
En del av av bakgrunnen for at han ble invitert som
kurator, var at han kommer fra Kosovo og har førstehåndsopplevelser av krig og undertrykkelse ferskt
i minne. Som en kunstens aktivist i oppbyggingsfasen
av hjemlandet, tør han ta tak i betente temaer som
skaper bråk, sier Nina Gjølgasæther.

Kommentar utenfra

Det tidlause i kunstuttrykk,
slik ein rosemålar ser det

Tekst av Knut Buen
Kunst kjem av å kunne, heiter det. I utgangspunktet
tenkjer ein da på ferdigheit og handelag, kunnskap
og evne til formgjeving. Om ein har vakse opp i bygder der husbygnad og innreiing ber bud om snekkarar og dekoratørar som stod for skaparevne, form og
fargesans, så tenkjer ein at folkekunsten har sin sentrale plass i kunstsoga. Det har det også, men vitarar
vil ikkje godkjenne verdien av dette utover siste
halvdel av 1800-talet. Ein forstår at etter stilskaparane si tid så vert mykje kopiering og etterlikning.
Men det gjeld for alt handverk. Skal ein sjå til det
handverksmessige i såkalla moderne kunst også, så
er dette i stor grad kopiering. Førebilete har vore å
finne i dei ulike ismane, skapte ute i Europa og verda
elles. Men om ein ser til mangfaldet i kunstuttrykk
i ulike kulturar og i naturen, om ein vil, så er mykje
av det spontant kunstopplevde veldig uavhengig
av ismar som har gjort krav på å vera det aktuelle
og gjeldande til alle tider. I den samanhengen kan
ein trygt seia at folkekunsten har vore fyrst ute
på mange vis. Dei fleste «ismar» har kunsten vore
streifande innom før tidsepokane dei gjeld for, var
inne. Knut Hamsun peika på, i eit radiointervju,
at moderne samtidskunstnarar berre hadde kome
attende til dei historiske holemåleria med sine
enkle motiv. Han sa at det difor ikkje «gives nogen
moderne kunst». Om ein har vandra i museum
rundt i verda, så har ein sett at Hamsun var inne på
noko vesentleg. Og det han sa, set folkekunsten og
den dekorative rosemålinga i eit særskilt ljos. For
rosemålarar nytta også figurar og motiv frå religiøse
skrifter, mytologiar, segn og soge i arbeida sine. Dei
var også fabelaktige koloristar og formgjevarar som
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skapte fargeharmoniske miljø i heimane til folk. Ein
kan sei at stilpåverknader frå t.d. barokk, rokokko,
renessanse og jugendstil har vore førebilete for
rosemålarar, men ein kan også sei at folkekunstnarar har inspirert og gitt mykje attende til, særleg,
heimleg impresjonisme. Ein ser tydeleg påverknad
i fargebruk hjå målarar som Henrik Sørensen, Hugo
Lous Mohr og Jacob Weidemann. Når sistnemnde
måla fondbiletet i Maihaugsalen, var tv på vitjing og
intervjua den store målaren. Jacob Weidemann viste
da fram ei dekorert skåpdør med ein naivistisk figur
frå ei av stovene på museet, og så sa han : «Her har
vi døme på ein veldig tidleg Marc Chagall». Sidan
kunstbiletet er uendeleg breitt i dag, så er det namn
i opprop og ikkje forma det er skapt i, som eigentleg
gjev verdinormen. Difor har ikkje abstrakt måleri
greidd å bli einerådande i moderne kunstuttrykk.
Me kan i dag tala om ei mengd ulike kunstretningar
som har gjennomslagskraft og har gyldigheit, parallelt, i omsetning og medieomtale. Men kunstvitarar
er svært ueinige om kva som gjeld for kunst. Og
særleg vanskeleg er det for figurative kunstnarar
å få anerkjenning og god omtale. Det er lettare for
dei som ikkje treng å syna til handverksmessige
kvalitetar. Men om ein ser attende i kulturhistorie
og kunstnarliv, så ser ein klart kor viktig bygdenorsk
formgjeving og fargebruk har vore, også for biletkunstnarar. Gerhard Munthe er jo i ei særstilling
i så måte, og han kom da også til å medverke til ein
renessanse for folkekunsten, saman med slike som
den allsidige Lars Kinsarvik. Men det meste av dei
kunsthistoriske, einsretta syna på folkekunst og
rosemåling som kunstuttrykk har sett klåre skilje

Rosemaling utført av Knut Buen

for anerkjenning og framtidsretta forståing av
samanhengar i saka. Derimot veit ein kor våre mest
nasjonalinspirerte biletmålarar let seg inspirere
av kulturlivet og folkefantasien på bygdene, rosemålinga inkludert. Mange, frå dei eldste nasjonalromantikarane fram til nokre moderne kunstnarar
er gjeldande døme.
Det finst ikkje noko eintydig svar på kva som
er god kunst. Det, som så mykje anna, vil vera ei
smakssak. Men opp i alt dette virvaret av profesjonell og amatørbasert utøving så synest tradisjonelt,
godt og kunstnarleg utført handverk å kunne leva
meir opp til ordet kunst enn mykje av det spekulative som folk flest ikkje ser meining i. Om ein
fristiller seg i ismane og kunstretningane si mangfaldige verd, så vil ein kunne oppleva kunst på ein
mykje meir tidlaus måte enn ved å vera sekterisk
einsretta i kva som har livets rett ut frå dominerande
samtidssyn.
Det er dessutan ein avgrunn mellom spesialistane
sine kvalitetsval og det som talar til og finn fram til
folkehjarta. For så fort folk likar noko, da er det
i mange høve, ikkje kunst lenger, seier ofte ekspertisa.
Løysinga og redninga er at ingen ser og opplever
likt. Difor er det von også for dei utstøytte og ikkje
antekne. Ein ser at kunstnarar som har fått dårleg
karakter i kunsthistorie og leksika, kan koma rett
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på moten i ettertid og bli godt betalt. Når det gjeld
rosemåling, så er den veldig nede i popularitet no
for tida, og er dårleg betalt i høve til kva som galdt
i 80-åra. Men ein som er glad i dette kunstuttrykket, vil vera like hugteken av dei klassiske ideala
innom denne kunstretninga, uavhengig av kva som
er populært i samtida. For meg kan rosemåling på
ting gje meg den same kunstopplevinga som eit godt
bilete, så vel figurativt som abstrakt. Det er som med
samansetningar av former og fargar i naturen. Det
er den metta kjensla av det ein ser, som dominerer
opplevinga. Det blir fortalt at Henrik Sørensen, som
var elev av Matisse, hadde teke med seg plansjar
av norsk rosemåling som han visa meisteren ved
eit høve. Da sa Matisse: «Reis heim og studer dette.
Det er nok for eit liv». Sørensen blei da også rosemålingsentusiast alle sine dagar. Han stimulerte
rosemålarar og var den direkte moralske årsaka til
at Øystein Vesaas skreiv verket «Rosemåling i Telemark». Mot slutten av livet sat han med ein rosemåla
bolle i hendene som han snudde på og kommenterte, med gjentakande beundrande kommentar:
«Luraasen ja, Luraasen ja»…1*

1

Thomas Luraas (1799–1886), sagnomsust
rosemaler fra Tinn i Telemark.

*

Utørket leire i form av en dørkarm sikret Karin Blomgren (f. 1987) innpass
på Høstutstillingen – og Norske Kunstforeningers debutantpris 2016. Prisen
gikk dermed til en ung kunstner i starten av karrieren, som bruker leire som
virkemiddel i romlige intervensjoner.

Karin Blomgren, Gjennomgang, 2016.
leire, lastestropper. Foto: Anu Vahtra

Debutantpris for dørkarm i kollaps

Tekst av Malin Dahlberg
– Det er kjempegøy at andre liker det man gjør! Jeg
arbeider på en måte der jeg legger ned mye arbeid,
men ikke helt vet om det vil fungere, eller hvordan
resultatet vil bli. Da er det ekstra fint å få bekreftelse
på at andre verdsetter det man gjør, sier en glad
prisvinner, Karin Blomgren.
Norske Kunstforeningers debutantpris har siden
2010 blitt delt ut til en kunstner som er debutant på
Høstutstillingen. Målet er at prisen på 50 000 kroner
skal synliggjøre og løfte fram yngre, uetablerte
samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys
på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere
og kunstforeninger. Ofte fungerer kunstforeningene
som et springbrett for unge kunstnere, og sammen
sørger de for at ny kunst blir tilgjengelig for publikum over hele Norge.
Med leire som utgangspunkt
Vinnerverket Gjennomgang består av en dørkarm
i rå ikke-tørkende leire, som holdes oppe av knalloransje lastestropper. Dørkarmen er fratatt sin
normale funksjon, fordi den selv må holdes oppe
for ikke å kollapse fullstendig. Kunstverket stiller
også publikum overfor et valg: skal man våge å gå
gjennom, eller er det tryggest å gå rundt?
– Verket befinner seg mellom det truende ubehagelige og det lett idiotiske, med fryktløs streben etter
funksjon, slik beskriver kunstneren selv verket.
Fordi installasjonen tilsynelatende er på randen
av kollaps, får den et nærmest menneskelig uttrykk,
ifølge prisjuryen. Som publikum får man lyst til
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å hjelpe den vaklevorne dørkarmen, som strever
med å holde seg oppe.
I verket er det klare motsetninger mellom det
bestandige og det forgjengelige, mellom det urgamle
materialet leire og neonfargede lastereimer. Noe
av styrken ved verket ligger i nettopp de mange
mulige innfallsvinklene, aspektene og tolkingene,
uttalte juryen. På Høstutstillingen var Gjennomgang
plassert i første etasje, og monteringen var langt fra
tilfeldig. Tanken var at verket skulle fungere som en
portal inn til hele utstillingen.
Selv om uttrykket og bruksområdet ikke er det
vanligste for leire, er det innlysende at installasjonen
er laget av noen som har solid grep om materialet og
formspråket.
– Gjennom utdanningen innen keramikk har jeg
god kjennskap til leire som materiale, hvilket jeg
bruker til fulle. Nå handler kunsten min om romlige
installasjoner, arkitektur og tilstedeværelse, og i den
settingen er leire et viktig og interessant virkemiddel, sier Blomgren.
Prisen gir styrket kunstnerisk selvtillit
Til Høstutstillingen 2016 kom det inn 2545 søknader.
Av de 75 kunstnerne som kom gjennom nåløyet,
var hele 37 debutanter, med et aldersspenn fra 23 til
81 år. Den juryerte utstillingen har fri innsendelse,
der det eneste kravet er at man enten er norsk eller
bor i Norge. Karin Blomgren kommer opprinnelig
fra Stockholm i Sverige. Men utdanningen innen
keramikk og kunst har hun fra Kunst- og designhøg-

skolen i Bergen. Hun har valgt å bli boende i Bergen
etter at hun var ferdig med studiene.
– Kunstmiljøet i Bergen er internasjonalt, vitalt
og interessant. Jeg opplever at det er en åpenhet
der, at det finnes rom for ulike uttrykk og at flere
kunstnere blir værende etter endt utdanning. Det
er positivt at det er der man arbeider, og ikke der
man kommer fra, som er det viktige – det bidrar til
en rikdom innen kunstfeltet.
Blomgrens kunstneriske praksis er i hovedsak basert på stedsspesifikk kunst. Sammen med
kunstneren Erna E. Skúladóttir har hun presentert
større romlige intervensjoner i rå, massiv leire, blant
annet på Tendenser 2016 i Galleri F15 i Moss, Kraft
og Visningsrommet USF i Bergen. Blomgren er også
en aktiv deltaker i det internasjonale kunstneriske
KUNST PLUS S #3, 2016

forskingsprosjektet Topographies of the Obsolete,
og stilte i forbindelse med prosjektet ut på British
Ceramics Biennial i 2013. 	
– Hva tror du at prisen kan få å si for ditt videre
arbeid som kunstner?
– Prisen vil bidra til bedre kunstnerisk selvtillit,
det er det største for meg! Jeg kan stole mer på at
det finnes rom for den kunsten jeg lager. Men det er
så klart også gøy om prisen fører til at flere oppdager
kunsten min.

Juryen for prisen bestod i 2016 av:
Gjertrud Steinsvåg, nestleder, Norske Kunstforeninger
Britt Juul, styreleder, Eidsberg Kunstforening
Kjetil Skøien, jurymedlem, Den Nasjonale Jury, Statens
Kunstutstilling – Høstutstillingen

En festival i gjære
I Greenlightdistrict er vi allerede i gang.
Opptrappingen til kunstfestivalen 2017
har begynt med en rekke foredrag,
kunstneropphold, industribesøk, notater
og en god kopp kaffe.
Ideen til kunstfestivalen Greenlightdistrict ble skapt da representanter fra
Kunsthall Grenland var på kunstfestival
på Voss. I den frodige vestlandsbygda
fikk vi servert tankevekkende samtidskunst, av et entusiastisk arrangørkorps.
Vi tenkte at dette ville vi og, og vel
hjemme ble ideen tatt med rundt og
presentert for de fire institusjonene som
ligger i Skien og Porsgrunn. Kunsthall
Grenland og Skiens Kunstforening gikk
i kompaniskap med Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall – og etter tilslag
fra Norske Kunstforeninger brettet vi
opp armene og gikk vi i gang.
Ett ord, ett distrikt
Ordet Greenlight er ordlikt Grenland.
Det tematiske utgangspunktet er det
uunngåelige faktum at vi bor i landets
største og eldste industridistrikt. Grenland er kjent for sin industri, for fabrikkbygninger og grå røyk. Men vi som bor
her, ser et samfunn i transformasjon.
Virksomheter og produksjoner dreies
mot mer klima- og miljøansvarlig drift.
I kjølvannet oppstår grønne byprosjekter, som økologiske andelsgårder,
BYPAKKA , geriljahaging med mer.
Det er et Grenland i endring vi inviterer
kunstnerne inn i.
Over 50 kunstnere fra en rekke
europeiske land er allerede på plass
i programmet. Utover høsten og våren
får vi besøk av flere av dem, som med
ulike innfallsvinkler og prosesser vil
utforske regionen. Festivalen har som
målsetting å bidra til kunstnerisk utforsking av temaene industri, teknologi og
bærekraft. Kunstnere vil arbeide med
relasjonelle prosjekter, og mange er
opptatt av omgivelsene våre, ivaretagelse
av natur og har alternative strategier
og økonomier. Flere av prosjektene
er stedsspesifikke, og kunstnerne vil
komme tett på mennesker og miljøer.
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Samarbeid
Gjennom festivalen prøver vi å bygge
en samarbeidsstruktur for fire profesjonelle kunstinstitusjoner. Prosjektgruppa
møtes månedlig, og ledes av to innleide
prosjektledere. Institusjonene tar hver og
en ansvar for sitt basisprogram, i tillegg
til at vi bygger festivalen i samarbeid.
Det kunne ha bydd på utfordringer at vi
er fire arrangører, men det har det i liten
grad gjort. Det er en stor fordel med så
mye kompetanse og ressurser når vi skal
jobbe frem et så stort prosjekt. Eksterne
prosjektledere synes også å være en fordel, sånn sett ivaretar vi et utenforblikk
og bidrar til demokrati. Samarbeidet vil
utvilsomt styrke samtidskunstens kår i
distriktet, og det gir inspirasjon til lokalt
kulturliv.
Mer om tematikken
Festivalen bygges rundt aktuell samfunnstematikk. Grenland er Norges største
industriområde, med et sterkt og internasjonalt næringsliv. Industrien og- historien er en premissleverandør, parallelt
med mangfoldig natur. Elven forbinder

Alstahaug Kunstforening markerer 40-årsjubileum i 2016
de to byene Skien og Porsgrunn. Miljøspørsmål har også fått fornyet aktualitet
gjennom dagens politiske debatt rundt
nytt nasjonalt giftdeponi. I tillegg skaper
infrastrukturprosjektet Bypakke Grenland diskusjoner. Med festivalen har
vi invitert kunstnere som observatører,
analytikere, kritikere og produsenter.
Vår sponsorstrategi
Festivalen har et stort budsjett, og er
avhengig av støtte, sponsorer og samarbeid. Vår strategi er å samle og sette søkelys på virksomheter som fremmer bærekraft og som viser et miljøansvar. Når det
er sagt, er det en krevende aktivitet. Vi
booker møter, presenterer prosjekter og
har utviklet sponsorpakker. Et stikkord er
formidling. Vi møter entusiasme overalt
hvor vi forteller om prosjektet. Men som
alle vet, så gjenstår det å se hvem som vil
være med.

Hilsen arrangørene av Kunstfestivalen
Greenlightsistrict, som arrangeres
i mai 2017

I 1975 kom det to kunstnere flyttende fra
Leknes til Sandnessjøen. De ble vel tatt
imot av en liten gruppe kunstinteresserte
i kommunen, og i 1976 ble Alstahaug
Kunstforening stiftet. 2016-utgaven av
Alstahaug Kunstforening holder den
publikumsstyrte tradisjonen i hevd, og
tar sikte på å formidle kunstutstillinger i
alle kategorier. Ina Otzko (styreleder fra
2014) har i tillegg påtatt seg vervet som
styreleder i Nordnorske Billedkunstnere
(NNBK).
– Første utstilling, i 1976, ble holdt i
biblioteket ved Sandnessjøen ungdomsskole. I tidsrommet som fulgte, ble mange
ulike, ledige lokaler i byen tatt i bruk.
Ikke alle lokalene var like velegnet, og det
bød på utfordringer å skulle presentere
kunstutstillinger der.
Otzko sier at til tross for dette, har
Alstahaug Kunstforening vært et av
stoppestedene på landsdelsutstillingen
Nordnorsken, som helt fra starten av har
vært eiet og driftet av Bodø Kunstforening. I tillegg har Alstahaug Kunstforening i årenes løp presentert vandreutstillinger fra Nasjonalmuseet og Se Kunst i
Nord-Norge (SKINN), samt faste sommerutstillinger i brygga på Alstahaug. Annet
hvert år arrangerte kunstforeningen
utstillingene i samarbeide med Petter
Dass-dagene.
– I år 2000 inngikk kunstforeningen
en avtale med Alstahaug kommune om å

Vertskap og kreatører av Greenlightdistrict: Hanne Christensen (produsent), Andreas
Rishovd (Kunsthall Grenland), Catrine Orr Danielsen (koordinator), Tone Holmen
(Skiens Kunstforening), Tom-Erik Lønnerød (Spriten Kunsthall) og Ida Bringedal
(Telemark Kunstsenter). Foto: Tom Løberg Hovinbøle

bruke Sorenskrivergården som fast utstillingslokale. Oppussingen av lokalene ble
utført på dugnad, og kunstforeningen
gikk til innkjøp av lys- og utstillingsutstyr
med støtte fra Norske Kunstforeninger.
Billed- og tekstilkunstner Kari Elfstedt
var leder i utstillingsutvalget, og det ble
stor aktivitet i kunstforeningen med åtte
til ti utstillinger i året, som omfattet egenproduserte utstillinger, separatutstillinger og vandreutstillinger med formidling
til skoleelever og etter hvert gjennom Den
kulturelle skolesekken, sier Otzko.
Otzko forteller at avtalen med kommunen om bruk av Sorenskrivergården
dessverre opphørte i 2010. Kunstforeningen har etter dette kun hatt skiftende
aktiviteter og lokaler. I 2015 inngikk
kunstforeningen et midlertidig samarbeid med Hotell Scandic Syv Søstre for å
gjenopprette foreningens utstillingsaktivitet.
– Fra høsten 2016 har Alstahaug
Kunstforening et samarbeid med Kulturbadet Galleri som åpnet i oktober
2015. Kunstforeningen og Kulturbadet er
partnere i Se Kunst i Nord-Norge (SKINN)
sitt pilotprosjekt som fokuserer på kompetanseutvikling og formidling.
Hun forteller at Kunstforeningen har
hatt et varierende antall medlemmer.
I den mest aktive perioden, da kunstforeningen var lokalisert i Sorenskrivergården, var det 80–90 medlemmer.

Alstahaug Kunstforening holder til i Kulturbadet
i Sandnessjøen. Foto: Geir Edvardsen
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– Å øke interessen rundt kunstforeningen og å få flere medlemmer er noe
vi arbeider aktivt for i dag, siden vi igjen
kan presentere og produsere utstillinger
innenfor profesjonelle rom og rammer.
Samarbeidet med Kulturbadet gjør at
vi kan dra veksel på deres utstillingsprogram og skape aktiviteter for medlemmene rundt de aktuelle utstillinger
som f.eks. kunstnersamtaler, foredrag,
formidlingsprogram og (laboratorium)
workshop for barn osv. Per i dag er det ca.
30 medlemmer i kunstforeningen.
På spørsmål om hvordan Ina Otzko
tror at hennes bakgrunn som billedkunstner er med på å prege Alstahaug
Kunstforenings utstillingsprogram, svarer hun at det nok vil gi seg utslag på flere
plan. Kunstforeningen vil prioritere det
som skjer i landsdelen, og fokuserer på å
synliggjøre og formidle kunst og kunstnere som bor i Nord-Norge.
– Det finnes et mangfold av ekstremt
dyktige og spennende samtidskunstnere
i nord. Det er viktig at de få profesjonelle
visningsrommene som finnes i denne
landsdelen, først og fremst kommer
disse kunstnerne til gode. Jeg synes det
er viktig å synliggjøre kompetansen og
kunsten nordpå og formidle den til et
større publikum, lokalt og internasjonalt.

Sten Nilsen

1,5 Millioner til prosjekt om kulturarv og samtidskunst
Norske Kunstforeninger mottar 1,5
millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Gavemidlene skal gå til
et prosjekt der samtidskunsten skal få
ungdom til å reflektere over kulturarvens
relevans for dagens samfunn.
Prosjektet skal gå i perioden 2017–2019
og består av flere prosjekter i 10 kunstforeninger landet rundt. De lokale kunstforeningene vil være ansvarlige for sitt eget
prosjekt i samarbeid med en profesjonell
kunstner. Målgruppen for prosjektet er
ungdom i aldersgruppen 12–18 år.
– Norske Kunstforeninger er svært
takknemlig for den betydelige gaven på
1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å iverksette dette prosjektet,
sier en glad direktør i Norske Kunstforeninger, Susanne Svenseid.
– Prosjektet er inspirert av kunstforeningen i Ullensaker, som fikk en tildeling
tidligere i år. De inviterte ungdommer
på fotokurs og gjennomførte spektakulære fotoshoots av kulturminner i
kombinasjon med actionfylte aktiviteter.
Prosjektet fikk bistand fra kommunen,
historielaget og en rekke lokale idrettslag, og bildene skal stilles ut på Galleri
Jessheim. Nå får kunstforeninger rundt
om i landet muligheten til å iverksette
liknende prosjekter der profesjonelle
kunstnere, ungdom og lokale frivil-

Susanne Svenseid, Direktør i Norske Kunstforeninger og Birthe M. Selvaag, gaverådgiver
i Sparebankstiftelsen DNB i forbindelse
med gaveoverrekkelsen i Galleri Jessheim.
Foto: Silje Kristine Lindsveen

lige organisasjoner samarbeider med
kulturarv som hovedtema, sier Birthe M.
Selvaag, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.
Målet er at kulturarven skal danne
utgangspunkt for nye refleksjoner om
historie, sted, identitet, samfunn og kultur. Dette skal skje ved at ungdommer, i
samarbeid med en profesjonell kunstner,
skal bruke samtidskunsten som et verktøy for å reaktivere lokale kulturminner.
Ved å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk vil man kunne få en større
bevissthet om stedet man bor, kaste lys
over lokal kulturell identitet, diskutere
aktuelle problemstillinger og åpne muligheter for samfunnsutvikling.

– Tiltaket treffer Sparebankstiftelsen
DNBs mål på flere områder. Vi støtter
formidlingstiltak, vi er opptatt av å
skape møteplasser mellom publikum
og kunsten, øke interessen for fortiden
vår og kunnskap om kulturarven, og vi
vil bidra til fellesskap i lokalmiljøene,
forteller Selvaag.
Prosjektene vil knyttes til lokale kulturminner fra fjern eller nær fortid, for
eksempel gravhauger, kunstsamlinger,
industribygg, stavkirker eller immateriell kulturarv. Sammen skal kulturarv
og visuell kunst danne nye møtesteder
for ungdom, og stimulere til samarbeid
mellom kunstforeningen, kommunen
og ulike typer organisasjoner. Håpet er
at prosjektet vil føre til engasjement og
samhold, og bidra til at flere unge blir
aktive i kunstforeninger og kulturminneorganisasjoner.
– Prosjektet vil ha en prosjektleder
og en prosjektkoordinator sentralt. Når
dette er på plass, vil vi sette i gang prosessen med å velge ut kunstforeninger og
kunstnere. Men det er allerede avklart at
oppstart for prosjektet blir i samarbeid
med Sandefjord Kunstforening i 2017,
avslutter Svenseid.

Fra Workshop 24. september,
ledet av Ingrid Blekastad.
Foto: Anne-Grethe Thoresen

Workshops i kunstforeningene
I løpet av høsten 2016 har Norske Kunstforeninger
arrangert workshoper i Norske Kunstforeningers
egne lokaler i Oslo primært for tillitsvalgte i kunstforeningene, men workshopene er også åpne for
medlemmer dersom det er ledige plasser. Workshopene er spesialtilpassede for små grupper på
12 personer, og maks to fra hver kunstforening,
og basert på kunstforeningenes konkrete behov.
Høsten 2016 har tre workshoper stått på programmet. 24. september ledet Ingrid Blekastad,
direktør ved Kunstbanken Hedmark Kunstsenter,
den første workshopen. Temaet var «Å planlegge
et utstillingsprogram».
22. oktober fortsatte Tom Klev, seniorrådgiver,
seksjon for visuell kunst, Kulturrådet med temaet:
«Hvordan lykkes med søknadsskriving?».
Den siste workshopen blir gjennomført
12. november og blir ledet av Trond Bogsnes,

Malin Dahlberg

En presisering
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Ny intendant i Bodø
Cathrine Terese Persson er ansatt som ny
daglig leder og intendant i Bodø Kunstforening. Hun har mangeårig bakgrunn
fra News on Request (NOR) hvor hun i
tillegg til egenproduserte dokumentarer,
jobbet med produksjon av oppdrags- og
fiksjonsfilm for bedrifter. Hun kommer
til Bodø Kunstforening via Nordnorsk
Opera og Symfoniorkester hvor hun har
vært produsent siden 2015.

Foto: Mats Jensaas

Norske Kunstforeninger har fått meldinger fra bekymrede kunstforeninger
som nylig har mottatt tilbud fra Fineart.
Vi vil med dette presisere at Norske
Kunstforeninger ikke samarbeider med
Fineart. Fineart er en rent kommersiell
aktør som gjennom salg av kunst er
en konkurrent til de 162 kunstforeninger
og kunstlag som er tilknyttet Norske
Kunstforeninger.

forfatter av boken «Styrearbeid, er det noen kunst?»
Bogsnes var tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger og i Bergens Kunstforening. Temaet
han presenterer er: «Styrearbeid, økonomi og rolleforståelse».
– Workshopprogrammet er en viktig del av vårt
kompetansehevende arbeid, sier direktør i Norske
Kunstforeninger, Susanne Svenseid, og vi vil utvikle
programmet i 2017. Workshopene blir fort fulltegnet,
men selv om vi har kun 12 plasser per workshop, og
med maks to deltaker fra hver kunstforening, får
flere kunstforeninger drøftet problemstillinger og
utfordringer som nok er relevante for svært mange.
Et mindre forum, som våre workshoper, er erfaringsmessig en god modell for en mer åpen diskusjon og
gode samtaler.
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Hva skjer i kunstforeningene?

Norsk Kunstårbok 2016
Ketil Nergaard og Arve Røed (red.)
Pax forlag, 2016
Norsk Kunstårbok er ment å være et
levende arkiv over norsk kunst, gjennom
presentasjoner av det som blir betraktet
som de viktigste kunsthendelsene gjennom året 2015.
Bokens tre hovedartikler er skrevet av
Ellef Prestesæter, Susanne Christensen
og Jan Jagodzinski. Førstnevnte presenterer teksten «Lukten av postinternett».
En ny generasjon kunstnere har vokst
opp med internettets inntog. Dette
gir seg utslag i kunsten som lages.
Christensens tekst med tittel «Fantastiske, selvoppfunne Hitler-Donald Duck
Rosabloggere. Om 1990-årenes posthumanistiske gjennombrudd og det som
skjedde siden». Christensen tar utgangspunkt i den amerikanske kuratoren
Jeffrey Deitchs katalogtekst til utstillingen
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«Post Human» som han kuraterte
i 1992. Hva tenkte man om framtidsmennesket i 1990-årene, før 11. september
og de sosiale mediers gjennombrudd?
Jan Jagodzinski tar for seg strømninger innen filosofi og samtidskunst hvor
man forsøker å tenke om – og arbeide
i – en verden etter «menneskets død».
Den omstridte betegnelsen «antropocen»
fortsetter å plassere «menneske» (antropos) i begivenhetenes sentrum; mens
kapitalismen utnytter enhver teknologisk nyvinning for å fremme en ideologi
som sier at fremtiden er nå. Og som
slik lammer all tenkning om fremtiden.
Boken fortsetter med en samtale mellom
Siri Nergaard, Federico Montanari og
den italienske aktivisten og teoretikeren
Franco Berardi. Samtalen starter med
gatekunstneren Blu som malte over (med
grå maling) arbeider laget i et tidsspenn
på 20 år, i Bologna, i protest mot at hans
arbeider var inkludert i en utstilling ved
museet Palazzo Pepoli. I sin nyeste bok

Heroes. Suicide and Mass murder hevder
Berardi at selvmordet er blitt en global
epidemi for å unnslippe det han kaller
«tristessefabrikken», det nye millenniets
nyliberale kapitalistiske samfunn.
I forbindelse med at det nye Nasjonalmuseet åpner sommeren 2020, presenteres et lengre intervju med direktør Audun
Eckhoff, ført i pennen av Kåre Bulie.
En seksjon i boken er «Kunstnere velger
kunst», der kunstnere skriver om ulike
hendelser og utstillinger som var viktige
for dem i kunståret 2015. Boken siste del
inviterer kunstaktører i de største byene,
Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand,
Stavanger og Tromsø, til å skrive om
begivenheter på byenes kunstarenaer,
for på denne måten å gi bokens innhold
en geografisk spredning. I bokens
siste kapittel er det redaktørene Ketil
Nergaard og Arve Røed som drar frem
det de mener markerte kunståret 2015.
Sten Nilsen

Vadsø Kunstforening, Samisk framtid, Plakat for Tromsø Sameforening.
Arvid Sveen 1980, Nasjonalbiblioteket, plakatsamlingen

Høst/Vinter 2016–2017

Alta Kunstforening
Hesteskoen 2, Alta

Bodø Kunstforening
Storgata 9, Bodø

26.11.–14.12.
Arnold Dahlslett
Arendal Kunstforening
Det Lindvedske Hus, Nedre
Tyholmsvei 7b, Arendal
15.10.–06.11.
Jenny Alnæs
Maja Sjøstrøm

08.09.–13.11.
Mitt Landskap (I samarbeid
med Se Kunst i Nord-Norge)
Gunnar Tollefsen, Siri Austeen,
Hans Christian Gilje, Johanne
Hestvold, Linn Halvorsrød, Olav
Christopher Jenssen, Edvine
Larssen og Vemund Thoe
Bryne Kunstforening
Roald Amundsens vei 4, Bryne

Asker Kunstforening
Galleriet, biblioteket,
Asker Kulturhus

08.10.-13.11.
Snøfrid Hunsbedt Eiene
Tegninger

14.11.–19.12.
Øyvind S. Jorfald
Line Solheim Renslebråten
Stina Langlo Ørdal
Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5, Bergen

19.11.– 29.01.2017
Andreas Bøe-jubileet
Olje på lerret og trykk
Eit samarbeid med Time
kommune
Bærum Kunstforening
Kinoveien 12, Sandvika

28.10.–08.01.2017
Moyra Davey
Hemlock Forest
29.10.–18.12.
Marvin Gaye Chetwynd
Jabba, I’m Back! Comeback
Tour, Book now
22.11.–11.12.
NOVEL

15.10.– 06.11.
Eva Faye & Liv Mette Larsen
Utblikk – Innblikk – NYC
Norske kunstnere i New York
12.11. – 04.12.
Frank Brunner
Maleri og grafikk

10.12.–22.12.
Grafikksalong: Juleutstilling

Fet Kunstforening
Vinkelen, Fetsund Lenser

07.01.–29.01.
Pippip Ferner

06.11.–27.11.
Gro Fraas

04.02.–26.02.
Per Fronth

Gol Kunstforening
Galleri Gol, Gol

04.03.–26.03.
Inger Sitter
Bømlo Kunstlag
Wichmann-SMIO, Rubbestadneset
17.11.– 27.11.
Kunsthandverk
i Wichmann-SMIO
Margrethe Barstad Golberg,
keramikk
Beda Maria Johanson, glass
Aud Lavik, skinnvesker
Fie von Krogh, smykker
Eidsberg Kunstforening
Storgaten 28, Mysen
24.11.–11.12
Medlemsutstilling
Malerier og tegninger
14.01.–05.02.17
Sebastian Makonnen Kjølaas
Norske Kunstforeningers
debutantpris 2015

26.11.–11.12.
Juleutstilling
Kari Bjørnsrud, glass
Britt Eakken, keramikk
Anita Eriksen, smykker
Olav Thune, maleri
Anne Elisabeth Scheen, foto
Hadsel Kunstforening
Galleri Apotheket, Stokmarknes
24.11.– 17.12.
Årets juleutstilling:
Dick Monshouwer
Anne Gundersen
Christian Skagen
Ragnhild Holten
Camilla Bjørk og
Ivar Mallaug

Harstad Kunstforening
Tore Hunds gate. 5, Harstad
25.11.–18.12.
Hovedutstiller:
Antonio Torres Garcia
Juleutstilling for amatører
Haugesund Kunstforening
Haugesund Billedgalleri, Haugesund
20.08.–31.12.
ARTung
Utvalg fra Tjørhom-samlingen
21.10.–13.11.
Christopher Rådlund
Maleri, grafikk
Lena Katrine & Heidi-Anett
Fotografier
18.11.–11.12.
Juleutstillingen 2016

Kongsberg Kunstforening
Myntgata 3, Kongsberg
19.11.– 11.12.
Novemberutstillingen

14.01.–28.01.2017
George Underwood
Malerier
Moss Kunstforening
Chrysties gate 1, Moss

Hamar Kunstforening
Kirkegata 12, Hamar

15.10.–13.11.
Ingunn Brevild / Cecilie Nissen,
malerier, tegninger

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

26.11.–11.12.
Juleutstilling
Neadalen Kunstforening
Kulviksvingen, Selbu

26.11.–11.12.
Hilde Eilertsen Sletvold,
akvareller

11.–26.2.2017
Kjersti Britt Næss, malerier
18.3.–2.4.2017
Tor Arne Moen,
malerier og grafikk
11.–26.2.2017
Kjersti Britt Næss, malerier
Heimdal Kunstforening
Lundemobakken 1, Heimdal
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Mars
Tatt av Heimdal
Karianne Stensland

Kunsthall Grenland /
Porsgrunn Kunstforening
Storgata 164, Porsgrunn

14.–29.1.2017
Eva Mortensen Narendran,
tegninger og malerier

Steinar Hansen viser maleirer i Ålesund Kunstforening

Januar 2017
Tatt av Heimdal
Claire deWangen

16.10.– 05.11.
Jan Ove Iversen
Rana Kunstforening
Fridtjof Nansens gate 22, Mo i Rana
27.11.–23.12.
Kollektivutstilling
Rana Kunstforenings
tradisjonelle juleutstilling.
Ulike teknikker
11.02.–11.03.
Bjørn Ransve
Vinterlysutstilling
Maleri/grafikk
Stjørdal Kunstforening
Galleriet, Kimen Kulturhus, Stjørdal

04.11.–05.11.
Tatt av Heimdal
«Kurt Johannessen, Heime hos»

6.11.–20.11.
Håkon Bleken
grafikk

12.11.
Tatt av Heimdal
Øyvind Sørfjordmo
og Eirik Havnes

04.02.–12.02.2017
Gruppe «Spekter»
(Sigmund Schjelderup
Pedersen, Lorents Nagelhus,
Roald Stevik, Bjørn Bratsberg,
Lars Petter Røsberg)
malerier
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Kunsthall Stavanger
Madlaveien 33, Stavanger
27.10.–08.01.2017
Jessica Warboys
Video installasjon, Sea paintings
and sculpture
27.10.–08.01.2017
Morten Norbye Halvorsen
Lydinstallsajon
26.01.–12.03.2017
The Child as Teacher
Group Exhibition
30.03.–09.07.2017
Kiki Kogelnik
Retrospective
Neadalen Kunstforening
Galleri Kulviksvingen, Selbu
17.11.–31.12.
Juleutstilling 2016
Anne Kristin Myrseth, maleri
Kristin Johanne Berg, maleri
Kristina C. Karlsen, grafikk
Solveig Birna Stefansdottir,
tegning/maleri
Oslo Kunstforening
Rådhusgt. 19, Oslo
Sparebankstiftelsen DNBs
stipendutstilling
24.11–18.12.
Sandnes Kunstforening
Olav Kyrresgt. 5, Sandnes
08.01.–29.01.2017
Ruth Bersås, maleri
12.02.–19.03. 2017
Sigvard Marnburg, tegning
Vadsø Kunstforening
Grensen 1, Vadsø
25.11.–04.12.
Jubileumsutstilling Vadsø
Kunstforening 50 år
Arvid Sveen og Sissel Sofie Zahl
Plakater og maleri/gouache
10.03.–19.03.2017
Hanne Grieg Hermansen
Tegninger

KHÅK Kunsthall /
Ålesund Kunstforening
Keiser Wilhelms gate 36, Ålesund
5.11.–04.12.
Texture
H.M. Dronning Sonja
og Magne Furuholmen
Vestby Kunstforening
Kultursenteret Vestby prestegård,
Vestby
03.11.–06.11.
Førjulsutstilling
Maleri, glass, keramikk
Ål Kunstforening
Galleri Syningom, Ål kulturhus
19.11.–03.01.2017
Juleutstilling 2016
– gjennom 40 år
Ørnulf Opdahl, trykk
Nils Ellingsgard, akvarell
Astri Styrkestad Haukaas, måleri
Anne Berit Nedland, skulptur
Rudi Juchelka, teikning
Signe Fuglesteg Luksengard, Foto
Gøsta Münsterhjelm, måleri
Marie Ridderhus, smykke
Mette Paalgard, glas
18.02.–28.03.2017
Stine Eide
Handteikna blyantkunst

    

Ås Kunstforening
Galleri D6, Drøbakveien 6, Ås
5.–6.11. og 12.–13.11.
Medlemsutstilling
03.–04.12. og 10.–11.12.
Juleutstilling
Elin Jordbru, malerier
Bente Kystad Syr, malerier
Ruth Sissel Foss, keramikk
21.–22.01.2017 og 27.–29.01.2017
Grete Skovly, skulptur
Charles Grande
11.–12.03.2017 og 17.–19.03.2017
Mike Moulton, trearbeider

Rekruttering og inkludering av
nye frivillige i kunstforeningene

NYTT KURS 25. NOVEMBER

Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland

KUNSTMUSEET
SOM
LÆRINGSROM

NASJONALMUSEET SAMLER OG DELER KOMPETANSE INNEN PRODUKSJON OG FORMIDLING AV VISUELL KUNST
Les mer om våre kurstilbud på nasjonalmuseet.no
og Facebook/Najsonalmuseet/kurs og kompetanse

Den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO
definerer frivillig arbeid som
«ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en
person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter
– enten gjennom en organisasjon, eller direkte
overfor andre utenfor egen husholdning – uten
å ta betalt».
Frivillig arbeid handler om å gi noe tilbake til
lokalsamfunnet, og også hjelpe andre. Norge ligger
på topp når det gjelder frivillig arbeid, og det meste
er knyttet til idrett og humanitært arbeid.
Den publikumsstyrte kunstformidlingen, som
har eksistert siden Oslo Kunstforening ble etablert
i 1836, bygger fortsatt i 2016, 180 år etter, i all hovedsak på frivillig arbeid. Norske Kunstforeninger har
162 kunstforeninger/kunstlag/kunsthaller som er
tilknyttet vår organisasjon, og fortsatt er det kun 17
av disse som har fast ansatte. Det legges med andre
ord ned en betydelig egeninnsats som de færreste er
klar over. Dette frivillige arbeidet er en forutsetning
for at vi skal få tilgang til profesjonell kunst i hele
landet.
Mange kunstforeninger uttrykker behov for
å styrke frivilligheten innad i kunstforeningen,
og søker etter gode verktøy som kan stimulere
til dette. Spesielt er det mange som ønsker at flere
unge mennesker deltar i det frivillige arbeidet.
Norske Kunstforeninger har etablert et workshop-program som drøfter ulike temaer, og i 2017
vil rekruttering være et aktuelt tema. Workshopene
gjennomføres med eksterne og våre fagpersoner,
og i små grupper på inntil 12 deltakere, for nettopp
å kunne få tid til å diskutere relevante problemstillinger som er felles for mange. I snitt kan det
være sju kunstforeninger tilstede på en slik workshop.

For mange unge i dag, studenter og nyutdannede,
er det viktig å styrke sin CV – og å vise til frivillig
arbeid vil virke positivt i en fremtidig jobbsøknad.
I kunstforeningene vil det være behov for ulik
fagkompetanse, som f. eks. IT-kunnskaper, kommunikasjon, markedsføring, formidling, økonomi,
administrasjon, nettverksbygging.
Gjennom deltakelse i frivillig arbeid i kunstforeningene vil studenter, nyutdannede og andre unge
kunne heve sin fagkompetanse og styrke sitt sosiale
nettverk. De vil få en større oversikt over ulike
aktører i sitt lokalmiljø, enten det er i offentlig eller
privat virksomhet.
Norge er i dag et multikulturelt samfunn, og
mange innvandrere engasjerer seg i frivillig arbeid
i innvandrerorganisasjoner. Men minoritetenes
deltakelse innen kultursektoren er veldig lav.
Å engasjere minoritetene inn i det publikumsstyrte
arbeidet vil være en god måte å bli inkludert i lokalsamfunnet på, og samtidig skaffe seg et viktig sosialt
og faglig nettverk i integreringsprosessen.
Det kan utvikles ulike typer praksisordninger
eller internships som kan være tilpasset den publikumsstyrte formidlingen, uavhengig om en kunstforening har ansatte eller ikke.
Norske Kunstforeninger ønsker å undersøke
dette videre, parallelt med det nevnte workshop
-programmet. Det finnes mange organisasjoner
som har stor kompetanse innenfor dette feltet,
som for eksempel Frivillighet Norge, hvor Norske
Kunstforeninger også er medlem.

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.kunstforeninger.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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