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Tjue års venting gir endelig resultater

Maleren og grafikeren Gunnar S. Gundersen vokste opp på industristedet Høyanger. Etter å ha debutert med maleri og grafikk 
innenfor tradisjonelle landskapsmotiver, ble han opptatt av en nonfigurativ og konstruktivistisk retning innen maleriet, inspirert 
av europeisk kunstnere som Victor Vasarely, Auguste Herbin, Serge Poliakoff og Nicolas de Stäel, men også av amerikanske 
malere innen stilretningen Hard edge. Gunnar S. Gundersen hadde også en betydelig innsats bak seg når det gjelder monumen-
talkunst innen ulike teknikker. 

Høyanger Kunstlag var initiativtaker til opprettelsen av Gunnar S-stipendet i 1992. Det ble satt av fondsmidler, og rentene fra 
disse har vært utgangspunkt for stipendet og gratis opphold for stipendmottakeren. Siden starten har 16 stipend blitt utdelt. 
Årets stipendmottaker er Stein Are Kjærås Dahl. På grunn av lav innskuddsrente har utdeling av stipendet blitt begrenset til 
annethvert år. Kunstneren som mottar stipendet, kvitterer med en utstilling i Høyanger Kunstlag.

Allerede for 20 år siden inviterte kunstlaget ordføreren til et møte for å diskutere muligheten for et permanent visningsrom 
for kunstlaget og et fast sted for kommunens samling av Gunnar S. Gundersens arbeider. Ideen var å bygge om og restaurere 
«Byporten», en trehusbygning fra 1920, i sentrum av Høyanger. Arkitekt Arild Våge fikk tilslutning fra kommunestyret til sine 
planer om å lage et moderne galleri inne i det særegne bygget. Men økonomiske vanskeligheter gjorde at planene dessverre 
måtte vente i mange år på realisering.

I forbindelse med 100-årsjubileet for Høyanger som industristed i 2015 ble det presentert en større utstilling av Gunnar S. 
Gundersens arbeider. Utstillingen skapte nytt engasjement og ble en motivasjon til å få fortgang i realiseringen av et fast 
visningssted for kommunens samling av Gunnar S. Gundersens arbeider og rom for ulike utstillinger gjennom året.

Endelig ble planene fra arkitekten hentet fram igjen, og kommunestyret i Høyanger vedtok at et beløp på 7,5 millioner kroner 
skulle bevilges til renovering av «Byporten» som i flere år også har huset Høyanger Industristadmuseum. 

Tidligere har Høyanger Kunstlag holdt til i Festsalen i Høyanger Samfunnshus. De har også samarbeidet med biblioteket som 
ligger vegg i vegg. Kunstlaget flytter nå inn i nye lokaler i første etasje av «Byporten», noe som også gir gode muligheter for 
kunstformidling til barn og unge. I november skal visningsstedet endelig stå ferdig, og da blir arbeidene til Gunnar S. Gunders-
en og noen av hans samtidige kunstnere vist i begge etasjer.
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Tjue års venting gir endelig resultater

Maleren og grafikeren Gunnar S. Gundersen vokste opp på industristedet  
Høyanger. Etter å ha debutert med maleri og grafikk innenfor tradisjonelle 
landskapsmotiver, ble han opptatt av en nonfigurativ og konstruktivistisk 
retning innen maleriet, inspirert av europeisk kunstnere som Victor Vasarely, 
Auguste Herbin, Serge Poliakoff og Nicolas de Stäel, men også av amerikanske 
malere innen stilretningen Hard edge. Gunnar S. Gundersen hadde  
også en betydelig innsats bak seg når det gjelder monumentalkunst innen 
ulike teknikker. 
 Høyanger Kunstlag var initiativtaker til opprettelsen av Gunnar S-stipendet 
i 1992. Det ble satt av fondsmidler, og rentene fra disse har vært utgangspunkt 
for stipendet og gratis opphold for stipendmottakeren. Siden starten har  
16 stipend blitt utdelt. Årets stipendmottaker er Stein Are Kjærås Dahl.  
På grunn av lav innskuddsrente har utdeling av stipendet blitt begrenset  
til annethvert år. Kunstneren som mottar stipendet, kvitterer med en  
utstilling i Høyanger Kunstlag.
 Allerede for 20 år siden inviterte kunstlaget ordføreren til et møte for å  
diskutere muligheten for et permanent visningsrom for kunstlaget og et fast sted 
for kommunens samling av Gunnar S. Gundersens arbeider. Ideen var å bygge 
om og restaurere «Byporten», en trehusbygning fra 1920, i sentrum av Høyanger. 
Arkitekt Arild Våge fikk tilslutning fra kommunestyret til sine planer om å lage 
et moderne galleri inne i det særegne bygget. Men økonomiske vanskeligheter 
gjorde at planene dessverre måtte vente i mange år på realisering.
 I forbindelse med 100-årsjubileet for Høyanger som industristed i 2015 
ble det presentert en større utstilling av Gunnar S. Gundersens arbeider. 
Utstillingen skapte nytt engasjement og ble en motivasjon til å få fortgang  
i realiseringen av et fast visningssted for kommunens samling av Gunnar S. 
Gundersens arbeider og rom for ulike utstillinger gjennom hele året. Endelig 
ble planene fra arkitekten hentet fram igjen, og kommunestyret i Høyanger 
vedtok at et beløp på 7,5 millioner kroner skulle bevilges til renovering av 
«Byporten» som i flere år også har huset Høyanger Industristadmuseum. 
 Tidligere har Høyanger Kunstlag holdt til i Festsalen i Høyanger  
Samfunnshus. De har også samarbeidet med biblioteket som ligger vegg  
i vegg. Kunstlaget flytter nå inn i nye lokaler i første etasje av «Byporten»,  
noe som også gir gode muligheter for kunstformidling til barn og unge.  
I november skal visningsstedet endelig stå ferdig, og da blir arbeidene til 
Gunnar S. Gundersen og noen av hans samtidige kunstnere vist i begge etasjer.

Sten Nilsen,
Redaktør
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Kunstforeningenes plass i den nye kulturmeldingen

For første gang på 14 år skal det lages en ny kulturmelding. Den nye meldingen 
 skal foreligge i 2019. Kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en over-
ordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer, 
heter det fra regjeringen.
 3. mars 2017 arrangerte Kulturdepartementet oppstartskonferansen 
– Kulturpolitikk for en ny tid i Oslo. 2. februar 2018 ble det siste av mange 
innspillsmøter om den nye kulturmeldingen, landet rundt, arrangert i Oslo.  
I forbindelse med arbeidet med ny kulturmelding har Kulturdepartementet 
også knyttet til seg analyse- og rådgivningsselskapet inFuture til å utarbeide 
en fremtidsstudie. 22. mars ble det i Kulturtanken, Oslo drøftet hvordan kul-
turlivet påvirkes av samfunnsutviklingen. Hvordan ser norsk kulturpolitikk 
ut i 2035? Norske Kunstforeninger har deltatt på alle de tre arrangementene.
 Kulturdepartementet hadde per februar i år mottatt over 130 innspill til 
arbeidet med ny kulturmelding. Ett av disse innspillene er fra oss og ble levert 
22. november 2017, innen fristen som først ble satt, men som senere er utvidet.

Norske Kunstforeningers hovedpunkter til kulturmeldingen er:
• Sikre at kommunal og fylkeskommunal støtte videreføres  
 gjennom kommune- og regionreform
• Forutsigbare driftstilskudd til flere kunstforeninger
• Ny ordning for målrettet kompetanseheving i kunstforeningene
 som drives på frivillig basis
• Momskompensasjonsordningen må trappes opp og fullfinansieres
• Midler til en kartlegging av kunstforeningenes kunstsamlinger
• Tilrettelegging for ny kunnskap om frivillighet og rekruttering

Kunst kan være inkluderende, helsebringende, skape felleskap, bidra 
til dialog, meningsutveksling og næringsutvikling. Likevel, det er helt  
nødvendig å tydeliggjøre kunstens egenverdi. Kunsten må aldri kun  
bli et virkemiddel. Fremtidens kulturpolitikk må derfor videreføre 
forutsigbare offentlige støtteordninger for produksjon og visning av 
kunstutrykk uten å vektlegge et kommersielt potensial.
 Kunstforeningene i Norge er viktige arbeidsplasser for norske 
kunstnere, og visning og formidling av norsk samtidskunst skjer 
her, og også i fremtiden, om det legges til rette for styrking av  
visningsarenaer og den visuelle kunstens naturlige plass i samfunnet.

Susanne Svenseid
direktør, Norske Kunstforeninger
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 En levende

Mens flere av de andre kunstforeningene i regionen 
har lagt ned, markerer Seljord Kunstforening 50 år med 
en utvidet versjon av den årlige Sommerutstillinga.

Tekst av Eli Skatvedt   

kunstforening 

i Vest-Telemark

Seljord Kunstforening forbereder seg i disse dager til 
sitt 50-årsjubileum, og i den anledning har jeg tatt 
turen til Vest-Telemark en kald og klar vinterdag i 
mars. Jeg møter opp på det lokale biblioteket der jeg 
treffer fem medlemmer som skal gi meg et innblikk 
i kunstforeningens historie og virke. Deretter håper 
jeg på en omvisning i den unike Kunstlåven som  
Seljord Kunstforening besitter, med over tusen kvadrat- 
meter utstillingsrom. Det har jeg gledet meg til. 

Blant de fem oppmøtte er tidligere leder av kunst-
foreningen, Borgny S. Tøfte, kunstner og nåværende 
styreleder Philipp Dommen, nestleder og leder 
av Sommarutstillinga 2018, Kaisa W. Breiland, og 
kunstnerne Ånond Versto og Knut Flatin.  

Vår samtale starter med mannen det hele begynte 
med: Sigurd Telnes. Telnes var kunstforeningens 
grunnlegger, og jeg skjønner raskt at dette var en 
mann utenom det vanlige. Slik hans energi, karisma 
og arbeidslyst beskrives rundt bordet, virker Telnes 
nesten som et overmenneske. Dette viser også hvor-
dan kraften i ett enkelt menneske kan bre seg i et 
lokalsamfunn og langt utover dets grenser.

Eli Skatvedt: Jeg har lest at Seljord Kunstforening 
ble grunnlagt i 1967 og at den første Sommarutstillinga 
ble avholdt i 1968. Hvordan startet det hele?

Borgny Tøfte: Seljord Kunstforening både er og var 
sterkt knyttet til Sigurd Telnes som var rektor på 
den nye Seljord ungdomsskole som åpnet i 1967. Det 
hadde vært noe som het Norsk Bygdekunstlag som 
hadde avdelinger over hele landet, og som organi-
serte store utstillinger med profesjonelle kunstnere, 
kunsthåndverkere og såkalte bygdekunstnere. Jeg 
tror det har vært en slags forløper til Seljord Kunst-
forening, for da dette bygdelaget ikke drev på lenger, 
så var det Seljord Husmorlag som overtok. De viste 
både kunstutstillinger og håndarbeid osv. Jeg leste 
nylig i en protokoll jeg fant fra denne tiden, at Hus-
morlaget hadde et møte om høsten hvor forslaget 
om å danne en kunstforening stod skrevet. Og 
der og da ble kunstforeningen stiftet: av ildsjelene  
i Husmorlaget, i samarbeid med Sigurd Telnes. 

Telnes hadde gått på SST (Statens Skole for For-
mingslærere) på Notodden, og hans store elev- 
oppgave var å tegne en skole der formingsfagene 
skulle få stor plass. Han fikk derfor tegnet en skole 
der kjernen i bygget var en stor aula med inngang til 
håndarbeidsrom, tegnesal, musikkrom, keramikk-
sal osv. Sigurd Telnes satt i bygningskomitéen, og 
slik ble det altså. Så ble det bestemt at den første 
Sommarutstillinga skulle holdes i 1968 og fylle hele 
aulaen. I mange år etterpå ble Sommarutstillinga 
holdt der, og da ble hele skolen rydda til utstillings-
lokale: Korridorer, aula og alle rom. Som formåls- 

paragraf hadde de å ta vare på bygdekunst, hånd-
arbeid og håndverk, slik trålte man bygda rundt og 
lånte alt fra kubbestoler til dåpsluer.

Eli Skatvedt: Det unike på denne tiden var vel at 
man kombinerte alt dette, både folkekunst, kunst-
håndverk og billedkunst?

Borgny Tøfte: Ja, og den ble holdt ved like. Den tan-
ken er ikke død ennå, men i dag er den kommet veldig 
i bakgrunnen. Telnes hadde god kontakt med kunst-
nere og en tillitt som ikke lignet noen annens, som når 
du kan reise til Nasjonalgalleriet og få låne kunstverk 
av store, kjente kunstnere og kjører hjem med dette i 
din egen personbil. Det er ganske fantastisk.

Eli Skatvedt: Såkalte utlån?

Borgny Tøfte: Ja, han fikk låne en masse kunstverk. 
Telnes var svært aktiv og organiserte dessuten  
utstillinger i aulaen nesten hver måned hele året.  
Til hver utstilling tilhørte det et kunstnerisk 
åpningsprogram som bestod av kjente musikere  
på et høyt nivå som kom og underholdt. Dette drev 
han med i minst tjue år.

Eli Skatvedt: Han må ha hatt en enorm  
arbeidskapasitet? 

Borgny Tøfte: Ja, han ble også overarbeidet, men 
han gjorde fantastisk mye for kunstforeningen og 
viste et bredt spekter av kunst. Både eldre kunst og 
samtidskunst. Telnes hadde store drømmer om å 
sette i stand den store låven, som vi fikk «kjøpt for 
ei krone» av fylkeskommunen, til verksteder for 
håndverkere, siden han var så opptatt av å ta vare 
på de gamle håndverkstradisjonene. For eksempel 
søkte han støtte til å sette i stand ei gammal stampe 
han hadde fått tak i for å kunne tove vadmel. Alt 
dette i kunstforeningens regi. Han samarbeidet med 
Seljord Folkehøyskole og holdt ulike kurs, som  
«grafikk og lyrikk» der man tok for seg grafiske blad 
som noen lagde dikt til, eller omvendt.

Knut Flatin: Disse finnes i bokform her i biblioteket 
i dag.

Det blir tatt frem ulike bøker rundt bordet, alt fra 
«Grafikk og Lyrikk», tresnitt av Harald Kihle, som 
selv tilbragte mye tid i Seljord og var en god venn av 
Sigurd Telnes, tekster skrevet av Telnes om kjente 
personer fra lokalmiljøet, bøker i samarbeid med 
den lokale malerklubben, til en rekke kataloger til-
hørende utstillinger opp igjennom tidene. Alt dette 
utgitt av Seljord Kunstforening. 

Skulpturer utenfor Kunstlåven, Sigrun Grøstad/Torhild Grøstad,  
Austenfor sol og vestanfor måne (1994). Betong og metall. Ukjent fotograf.
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Borgny Tøfte: Det jeg vil legge vekt på, er den 
enorme innsatsen til Sigurd Telnes, som spilte 
en så viktig rolle og som fikk med seg så mange  
mennesker. Når folk sier «det var så mye bedre 
før, da kom det så mange hit», tenker jeg at 
selvsagt kom det mange før, Telnes hadde jo 
så nær kontakt med så mange. Dessuten tok han 
vare på Seljords historie på alle mulige måter.

Eli Skatvedt: Sigurd Telnes gikk bort i fjor?

Borgny Tøfte: Ja. Og da han sluttet i jobben på  
skolen, begynte han å jobbe i skogen. Etter kort 
tid dannet han en ny organisasjon: «Landstad- 
instituttet». For sånn var Sigurd Telnes. Da jobbet 
han med tekstene etter Landstad og videreførte disse. 

Ånond Versto: Ikke minst var han en veldig kunn-
skapsrik person som kunne fortelle mye om land-
skapet, ulike gårder og hvem som hadde bodd der. 
Han var som en lokal «sogemann».

Philipp Dommen: Også laget han en masse teater- 
stykker, som Seljordspelet på åpningsdagen til  
Dyrsku’n1. Han skapte små teaterstykker som han 
kalte «tidsbilete». Dette var korte, morsomme og 
underfundige glimt av hverdagen. 

Medlemmene forteller meg at de elevene som hadde 
Telnes som rektor, fikk et veldig nært forhold til kunst 
fordi det alltid hang kunst på skolens vegger, gjerne 
kjente, utlånte kunstverk. Unikt var det at disse kunst-
verkene aldri ble ødelagt, på tross av at de hang der 
uten tilsyn og at tenåringene raste rundt i gangene. 

Eli Skatvedt: Men så kom Kunstlåven til, dere fikk 
kjøpt denne for ei krone slik det tidligere ble nevnt, 
og pusset den så opp over tid? 

Borgny Tøfte: Å sette i stand låven, rom for rom, var 
en lang prosess. Jeg ble leder i år 2000, etter utstil-
lingen av Morten Viskum som fikk enorm oppmerk-
somhet. På denne tiden hadde vi tatt nesten hele 
låven i bruk. 

Ånond Versto: I kunstforeningens begynnelse hadde 
man alltid en hovedutstilling og en salgsutstilling. 
Hovedutstillingen viste ofte store navn, som Erik 
Werenskiold, Henrik Sørensen, Harald Kihle, Teodor 
Kittelsen og Kai Fjell. Sigurd Telnes fikk låne alle 
disse kunstverkene.

Philipp Dommen: Men den tankegangen endte da 
vi fikk låven, da organiserte vi i stedet gruppe- 
utstillinger der hver kunstner fikk hvert sitt rom. 

Eli Skatvedt: Og til låven produseres det ofte nye, 
stedsspesifikke verk?

Philipp Dommen: Ja, ikke minst i den populære 
siloen som har en takhøyde på nesten ti meter. Hver 
kunstner som har stilt ut i siloen, har laget veldig 
spesielle verk. Lenge hadde vi dette som et prosjek-
trom der en kunstner fikk 10.000 kroner til et nytt 
prosjekt i siloen. Det er alltid spennende å se hva 
som skjer der, det er et fint og rent rom.

Eli Skatvedt: Rommene har beholdt sine opp-
rinnelige navn og kunsten plasseres «rett inn» i 
dette miljøet, det er viktig. Det gir jo utstillingene 
en ekstra dimensjon, historien som ligger i dette 
bygget?

Philipp Dommen: Ja, hvert rom kalles fortsatt hva 
det opprinnelig var: Hønsehus, grisehus, fjøset osv. 
Viktig er det også at Sommarutstillinga fortsetter 
utover høsten, slik at veldig mange elever kan få 
sett den i forbindelse med Den kulturelle skole- 
sekken. Barna husker ofte hva som ble vist året før 
og refererer til dette. Det viser at kunstverkene har 
gjort inntrykk. 

Knut Flatin: Seljord Kunstforening var også tidlig ute 
med vederlag til utstillerne, noe som har vært viktig. 
Nå har dette endret seg og kunstnerne søker heller 
midler selv og i samarbeid med kunstforeningen.

Eli Skatvedt: Hvordan fungerer organiseringen av 
Sommarutstillinga, valg av utstillingens tema og 
invitasjon av kunstnere? Er dette noe Kunstnerisk 
Råd står for, og hvor viktig er det at Kunstnerisk 
Råd består av kunstnere med tilknytning til Tele-
mark?

Ånond Versto: Jeg har vært med i Kunstnerisk 
Råd to ganger, i 2014 og 2016. Dette fordi  tidligere 
Kunstnerisk Råd trengte litt avløsning. Dermed ble 
Øystein Wyller Odden, Ellen Suhrke og jeg spurt om 
vi kunne organisere Sommarutstillinga. Vi satte 
et tema og inviterte kunstnere, men å organisere 
Sommarutstillinga handler egentlig mer om 
å tilrettelegge for hver enkelt kunstners prosjekt 
i hvert rom, enn å kuratere.

Philipp Dommen: Jeg har vært medlem av Kunstnerisk 
Råd i mange år med avbrudd innimellom. Det er 
naturligvis mest praktisk at medlemmene av rådet 
er kunstnere fra området, i forhold til møtevirksomhet, 
organisering og slikt, men det er ikke et prinsipp at 
de må være fra området.

Fra Sommerutstillinga «Skumringssoner» 2016, med arbeider av Per Kristian Nygård, 
Kaja Leijon og Lillebeth Foss. Foto: Seljord Kunstforening

Terje Roalkvam, CIRCULUS SILVESTRIS (2016), fra Sommarutstillinga «Spor», 
2017. Furukongler og aluminium. Foto: Seljord Kunstforening 
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Borgny Tøfte: Da jeg var leder av kunstforeningen, 
inviterte vi ett år kunstnere fra Bergen til å kuratere 
utstillingen. Et annet år kunstnere fra Trondheim, 
og da fikk vi en masse trøndere hit. Men tradisjonelt 
sett kurateres utstillingen av kunstnere fra Telemark, 
dette også av praktiske grunner, som Philipp sier.

Philipp Dommen: Ikke minst gjør Kunstnerisk 
Råd en vanvittig jobb under selve monteringen av 
utstillingen. Kunstnerne kommer gjerne en måned 
til to uker før åpning, og da jobber vi døgnet rundt. 
Slik er det fortsatt. Etter at utstillingen er over 
og alle kunstverk er sendt tilbake dit de kom fra, 
gjerne i september–oktober, må vi i gang med en ny 
utstilling, invitere kunstnere osv. Vi som har sittet i 
Kunstnerisk Råd over lang tid, så etterhvert nytten 
av å ha to råd som kunne avløse hverandre. Så kom 
tanken om å ha et råd med unge kunstnere, og  
slik ble det. Da spurte vi Ånond Versto, som var 
nyutdannet fra Kunstakademiet og som er fra  
området, og hans kollegaer.

Ånond Versto: Den voldsomme starten med Sigurd 
Telnes har ført til at lista hele tiden har ligget veldig 
høyt i forhold til hva som forventes av utstillingene. 
Du må være villig til å legge ned veldig mye arbeid 
uten særlig betaling. Kunst- og kulturinteresserte 
personer fra lokalsamfunnet har båret alt dette 
hele tiden og holdt liv i det, med få midler målt 
mot  arbeidsmengde og heller ikke jevnlig støtte 
fra politisk hold. 

Knut Flatin: Ja, i begynnelsen var Seljord Kunst- 
forening på Statsbudsjettet. 

Philipp Dommen: Ja, og etterhvert ble dette overført 
til fylkeskommunen, som gav oss midler. Men sentrali- 
seringen har ført til at det er en kamp om midlene. 

Ånond Versto: Kunstforeningen har gått fra å være 
en helt egen finansieringspost, til å havne i samme 
bås som alle andre kulturtiltak i fylket. Når budsjettet 
blir strammere, rammer dette også støtten til Seljord 
Kunstforening.

Eli Skatvedt: Men på 2000-tallet hadde kunst- 
foreningen helårsdrift en periode?

Philipp Dommen: Ja, dette var et tre-årsprosjekt. Der-
etter trodde man, sett utenifra, at vi kunne tjene inn 
såpass mye selv at vi kunne stå på egne bein. Vi tok i 
bruk flere rom i låven og trakk det så langt vi kunne 
med virkelig store begrensninger, men inntjeningen 
strakk ikke til. Men det hadde vi i kunstforeningen 
heller ikke forventninger om at den kom til å gjøre. 
Borgny Tøfte: Ja, helårsdrift med salg av kunsthånd-
verk osv. viste seg veldig vanskelig, ikke minst er 
driften av et så stort bygg som låven er, kostbart.

Eli Skatvedt: Kaisa, hvordan fungerer driften i dag, 
du er nå daglig leder av Seljord Kunstforening?

Kaisa W. Breiland: Min jobb er hovedsaklig sentrert 
rundt driften av Sommarutstillinga. Et så stort bygg 
krever mye, og min jobb er hovedsaklig å koordinere 
det hele. Siden jeg er relativt ny, tar det tid å sette 
seg inn i det som skjer her, ikke minst det historiske. 
Seljord Kunstforening er ikke som en helt vanlig 
kunstforening, og jeg er her for å tilegne meg ny 

Plantegning fra 2. etasje i Kunstlåven med opprinnelige navn på rommene

Fra Sommerutstillinga 2017, «Spor» med Ellen Karin Mæhlum
Foto: Seljord Kunstforening

Inngangsparti med skulpturer 
av Marit Lyckander, Helt i I, 
granitt og Helt i II, granitt.
Foto: Seljord Kunstforening 
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Eli Skatvedt: La oss snakke om den kommende 
jubileumsutstillingen til sommeren, hvordan 
jobber dere mot denne? Det skal blant annet være 
en arkiv-del?

Philipp Dommen: I øverste etasje skal vi vise et bilde 
av Seljord Kunstforening fra dag én og frem til i dag, 
ved hjelp av plakater, bøker, en film som ble laget og 
annet historisk materiale som vi samler. Dessuten 
har kunstforeningen en kunstsamling bestående av 
kunstverk som har blitt kjøpt fra de ulike sommer- 
utstillingene opp igjennom årene. Etasjen, som er 
hele grunnflaten til låven, vil fungere som et stort 
tilbakeblikk. Nedover i de andre etasjene vil tilbake-
blikket fortsette, her vil vi vise kunstnerne som har 
vært med i Kunstnerisk Råd gjennom tidene. Disse 
vil få hvert sitt rom og fylle hele bygget. Dette ikke 
bare for å feire oss selv, men for å vise hvem som 
egentlig har stått bak det hele og hvordan kunst- 
foreningens utvikling og de ulike retningene den 
har tatt, har blitt til. 

Ånond Versto: Den historiske delen skal kurateres 
av de to kunstneriske rådene som har vekslet på 
de siste fire årene, det samme gjelder katalogen vi  
produserer til jubileet. I katalogen vil det være 
mange bidrag fra flere av dem som har vært med 
opp igjennom årene. Alt dette vil være fortellingen 
om de 50 årene kunstforeningen har eksistert. 

Philipp Dommen: Vi vil også ha arrangementer 
i utstillingsperioden, som konserter, historiske 
kvelder og lignende. Som fersk formann håper 
jeg at åpningen, som naturligvis også vil ha et 
lokalt fokus, vil bli et skikkelig smell! 

Eli Skatvedt: Med tanke på den imponerende 
dugnadsånden i kunstforeningen, hvordan 
organiserer dere dette? 

Kaisa W. Breiland: Dette faller mye på enkeltpersoner. 
De er gull verdt. Men dugnadsånden er ikke den 
samme som før, folk lever mer organisert. Men man 
har alltid måttet ta personlig kontakt og spørre, det 
hjelper ikke med en annonse. 

Borgny Tøfte: I tillegg til «kjennskap og vennskap», 
ringer vi og spør eller snakker med venner og kjente 
når vi treffer på dem lokalt. Men det er ikke slik at 
de frivillige strømmer til. Sigurd Telnes hadde også 
sine faste hjelpere. Det var nok ikke lettere å be folk 
den gangen heller.

Ånond Versto: I senere tid faller mye på Kunstnerisk 
Råd. I tillegg til å lage utstillingens konsept, velge 

kunstnere, skrive søknader og produsere katalog, 
er man vertskap for alle kunstnere og forestår i 
grunnen alt som har med utstillingsproduksjon å 
gjøre. Det ligger flere hundre timer arbeid bak hver 
Sommarutstilling. 

Eli Skatvedt: Hvordan ser dere på driften av 
kunstforeningen videre, i framtida?

Kaisa W. Breiland: Det er nok mange slitne mennesker. 

Philipp Dommen: Ja, det kan du godt si. Sommer- 
ferien har vært fullstendig borte i årevis, du kan 
ikke tenke på å reise en dag vekk, det går ikke når du 
arbeider med Sommarutstillinga. Du blir slukt full-
stendig og slik har det vært i mange år. Og alt går på 
dugnadsarbeid. Vi som er styreleder og daglig leder 
får en «dråpe» lønn for det. Jeg skulle ønske at kom-
munen stilte opp slik at vi fikk en betalt daglig leder. 
Det ville ha hjulpet. Og naturligvis midler slik at ikke 
absolutt alt må gjøres på dugnad. Som kunstnere har 
vi det trangt fra før, i tillegg gjør vi en masse dugnad 
og sitter i styre og stell. Det må en forandring til.

Kaisa W. Breiland: Ja, det kan man trygt si etter 50 
år. Men som fersk leder er jeg jo positiv!

Philipp Dommen: Ja, naturligvis. På jubileet viser vi 
50 års tilbakeblikk, samtidig ser vi fremover mot de 
neste 50 årene, og da er alt åpent.

Jeg spør om jeg kan få se Kunstlåven. Kaisa, Philipp 
og Knut tar meg med over veien fra biblioteket og 
inn i den enorme låven, etasje for etasje, rom for 
rom. I første etasje kommer vi inn i kunstforeningens 
resepsjon, butikk og kafé med kjøkken. Selv om 
det er vinter og utstillingsrommene står tomme, 
sporer jeg utallige timer arbeid bak tilrettelegging 
og oppussing av alle de ulike rommene, som alle har 
strøm og galleribelysning. Alle vegger er hvitmalte, 
og det er hyller til prosjektorer og frittstående vegger 
til film i stort format. Låvens loft er digert og tomt, 
klar til å romme kunstforeningens historiske arkiv. 
Det kribler i veggene og jeg kjenner at jeg gleder 
meg til min neste tur til Seljord for å se jubileums- 
utstillingen i juli 2018.

kunnskap. Selve jobbingen om sommeren består av 
en kombinasjon av å ta hensyn til alle kunstnerne 
som har sterke bånd til det de gjør, og å ta vare 
på sommervaktene, skrive søknader, klargjøre 
kontrakter, logistikk og transport osv. 

Eli Skatvedt: Hvordan fungerer finansieringen 
nå, dere får økonomisk støtte fra fylkeskommunen 
og kommunen, i tillegg til at hver kunstner som 
deltar søker støtte selv?

Ånond Versto: Vi har fast økonomisk støtte fra fylkes- 
kommunen og kommunen. I tillegg får vi endel 
sponsing fra lokalt næringsliv. Dette varierer fra år 
til år, da går man rett og slett fra dør til dør og spør 
i de forskjellige bedriftene i Seljord. På toppen av 
dette kommer søknader til Kulturrådet, enten fra 
kunstnerne selv eller større søknader i forbindelse 
med hele prosjekter. F.eks. i 2016 da vi som kuraterte 
utstillingen fikk prosjektstøtte slik at vi kunne 
betale vederlag til kunstnerne osv.

Borgny Tøfte: Vi har fått mye støtte av Kulturrådet 
opp igjennom tiden, f.eks. da vi skulle legge 
nytt tak, bygge kjøkken og toalett. De har vært 
rause med oss.

Philipp Dommen: Vi søkte også støtte til det kom-
mende jubileet fra fylket, og det fikk vi. Vi er den 
eneste kunstforeningen i Vest-Telemark som har 
overlevd, alle andre har lagt ned. Hvis denne kunst-
foreningen forsvinner, synes jeg det er tragisk. 
Ånond Versto: Det er interessant hvordan kunst- 
foreningene i Telemark fikk til en så stor tyngde 
på 70-tallet, og at denne sentraliserings-tendensen 
vi nå opplever, fører til at så mange legger ned. 
Med sentraliseringen er det vanskeligere å få 
publikum til å se verdien i det, til å komme hit, 
og det er vanskeligere å få midler til å drive. 

Philipp Dommen: Det som alltid har vært fint, er at 
alle kunstnerne vi har invitert til å stille ut gjennom 
tidene har sagt ja og gleder seg. Seljord Kunstforening 
 er kjent i så måte. Vi får også henvendelser 
fra kunstnere som ønsker å stille ut hos oss.

Eli Skatvedt: Hvordan har besøkstallene vært opp 
igjennom tidene og utviklet seg i dag?

Borgny Tøfte: Besøkstallene har nok dessverre gått 
ned. Det ligger på 2000 på de siste Sommarutstillingene, 
 kontra 3–4000 besøkende på slutten av 90-tallet 
og tidlig 2000-tallet. Deretter har det dalt smått og 
pent hele tiden. Hvorfor er ikke godt å vite. 

Kaisa W. Breiland: Når jeg daglig er tilstede under 
utstillingsperioden, har jeg fått mange tilbake- 
meldinger fra publikum. Enkelte mener at  
utstillingene vi viser ikke er tilgjengelig nok 
og at «dette blir for vanskelig». 

Eli Skatvedt: Her ville det hjulpet med økt formidling, 
men dette avhenger av finansiell støtte?

Kaisa W. Breiland: Ja, absolutt. Vi har få vakter, og 
det er kun to på vakt av gangen som både må drifte 
kaféen og være vakt i utstillingen. Økt støtte ville 
gitt oss større mulighet til å formidle mer rettet mot 
det generelle publikum, i tillegg til de tekstene 
vi skriver og katalogene vi produserer. Vi har 
omvisninger, men dette først og fremst til skole-
elever i grupper, samt bedrifter som har sponset 
oss. Mer enn dette har vi ikke mulighet til nå.

Eli Skatvedt: Har dere fortsatt fokus på å vise 
kunsthåndverk sammen med billedkunst, slik det 
var fra gammelt av? Og tror du publikum forventer 
å se også kunsthåndverk i utstillingen, som kan 
forklare enkeltes reaksjoner i møte med samtids-
kunsten?

Kaisa W. Breiland: Ja, det tror jeg de gjør. Vi viser og 
selger kunsthåndverk hovedsaklig i galleributikken 
vår. Det er noe med å finne denne balansen: Vi skal 
holde på at det vi viser hovedsakelig er samtids-
kunstutstillinger. 

Philipp Dommen: Det var lenge et krav at vi skulle 
vise både maleri, grafikk, skulptur og kunsthånd-
verk i kombinasjon i utstillingene våre. Så vi har 
ofte hatt et rom dedikert til en kunsthåndverker. 

Borgny Tøfte: Vi har også hatt juleutstillinger 
som fokuserte på kunsthåndverk og salg. Det 
skal jo gå rundt, og vi er periodevis nødt til å få 
inn noe penger. 

Ånond Versto: Tidligere må det ha vært en annen 
interesse når det fantes så mange kunstforeninger 
i Norge og alle klarte å drive. Så det er ikke slik at 
Seljord Kunstforening har gjort noe «feil», jeg tror 
heller at det er en generell tendens og utvikling 
som gjør at så mange kunstforeninger, som f.eks. 
Rauland og Kviteseid, må legge ned. 
 
Kaisa W. Breiland: Og jeg tror heller ikke det å gå den 
andre veien, å tenke at utstillingene skal være mer 
tilgjengelige, eller såkalt «publikumsvennlige», er 
den rette veien å gå. Da tror jeg igjen man vil miste 
en viktig gruppe. Man må finne en balanse. 

1 Dyrsku’n er Norges største handels- og landbruks- 
messe som arrangeres over tre dager i september.  
Messa starter alltid den andre fredagen i september  
på Dyrskuplassen i Seljord i Telemark. Dyrsku’n blir 
arrangert og driftet av Dyrsku’n Arrangement AS som 
ble opprettet av stiftelsen Seljordutstillinga Dyrsku’n, 
der Seljord kommune og Telemark Landbruksselskap  
var stifterne. Siden 1977 har Seljord Idrettslag hatt 
ansvaret for matsalget rundt om på plassen under 
Dyrsku-arrangementet.
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40 

Ryfylke Kunstlag har formidlet utstillinger til publikum i 40 år. 
Vil kommune- og regionreformen endre dette unike samarbeidet?

vandring 

i Ryfylke
år 

på 

«Det er ingen sjølvsagt ting å driva kunstformid-
ling langt uti havgapet, og djupt inni Ryfylke-
fjordane. Men det er her me treng han mest, som 
inspirasjon og påfyll. Her kor folk er til kvardags.»
– Grete Holmboe, tidligere  
styreleder i Ryfylke Kunstlag 

Ryfylke Kunstlag markerte 40 årsjubileum i Suldal 
kulturhus på Sand helga 2.–3. mars. Til tross for at  
det høres ut som et fylkeskunstlag, er Ryfylke 
Kunstlag en sammenslutning av de syv kunstlagene: 
Hjelmeland Kunstlag, Suldal Kunstlag, Strand Kunst-
lag, Kvitsøy Kunstlag, Finnøy Kunstlag, Rennesøy 
Kunstlag og Sauda Kunstlag. Alle med beliggenhet i 
Rogaland. I forbindelse med kommune- og region-
reformen som trer i kraft i 2020, endres kommune-
strukturen. For Ryfylke Kunstlag blir det et spørsmål 
om kunstlaget vil bestå etter dette, eller om det blir 
en avvikling av samarbeidet slik det fungerer i dag.

Det er store kontraster fra lavlandet og kystland-
skapet i øykommunene Rennesøy og Finnøy som lig-
ger nærmest Stavanger og til det bratte fjellandskapet 
innerst i Ryfylkefjordene, i kraftkommunene Suldal og 
Sauda. Det går daglig rutebåt fra Stavanger, men noen 
velger å kjøre. Bilfergene har de senere årene blitt 
færre, erstattet med broer og undersjøiske tuneller.

Enorm interesse
Magne Austigard var en sentral skikkelse i etable-
ringen av kunstlaget, og i forbindelse med 40-års-
jubileet ble han beæret med Ryfylke Kunstlags 
Eldsjelspris. Han forteller at bakgrunnen og interes-
sen for etablering av kunstlaget og sammenslutnin-
gen Ryfylke Kunstlag hadde utspring i faren hans, 
Rasmus Austigard, som opprettet kurs i rosemaling i 
tettstedet Årdal på 1960–70-tallet. Magne Austigard 
beskriver faren som en beskjeden mann med en 
allsidig bakgrunn som husmaler, dekorasjonsmaler 
og illustratør. Han jobbet innen disse fagene også 
den perioden han var i Amerika, og han hadde også 
livnært seg som fisker i Finnmark og på Island.

Rasmus Austigard fikk tidlig opprettet et sam-
arbeid med AOF Friundervisningen på Jørpeland 
i Strand kommune. Etterhvert ble det opprettet 
Friundervisningskurs i grendene i Hjelmeland og 
Suldal og Strand.

– Det var en enorm interesse for kursene, og folk 
opplevde glede i å skape noe selv og hvor resultatet 
kunne oppleves ved lokale utstillinger. Kursene her, 
foregikk på skolen i Årdal. Det var et stort alders-
spenn, unge og gamle deltok, og etterhvert oppsto 
også en interesse for andre typer kunst og kunst-
håndverk. 

– Tradisjonene her i Årdal er synlige bl.a. ved at 
vi har en kirke fra 1619 med rosemalerier og med 

en altertavle fra 1630, laget av Gottfried Andersen 
Hendtzshel, sier Magne Austigard. Han forteller at 
Rasmus Austigards hadde kontakt med stavanger-
maleren Reidar Berge. 

– Berge ga faglige korrigeringer til Rasmus Austi-
gard. Senere kom Stavangerkunstnerne Roland- og 
Hannelore Lengauer til å bli viktige inspiratorer og 
kursholdere. Fra 1974 ble det opprettet kurs i teg-
ning, maling og treskjæring. Audun Skjelbreid, som 
også var kulturleder i Suldal kommune, tok hånd 
om den organisatoriske delen av virksomheten. 

– Det er morsomt når vi ser at kunstnere som 
senere har markert seg i inn- og utland, har vært 
deltaker på kursene våre, eller har hatt foreldre som 
har vært deltakere her, sier Magne Austigard.

Ingeborg Kvame er en etablert billedkunstner 
som de senere årene har markert seg på samtids-
kunstscenen. Hun har også sendt arbeidene sine på 
vandring i Ryfylke Kunstlag.

– Min far deltok på flere malekurs i regi av 
Ryfylke Kunstlag, og den kunsten jeg ble eksponert 
for hjemme var stort sett hans landskapsmalerier. 
De hang i stuen og i gangene – et portrett lå 
henslengt på loftet, og han hadde en kasse med 
malerier nede i kjelleren. Jeg elsket å studere disse 
maleriene, kanskje først og fremst fordi de gav 
meg en visshet om at far hadde en mer kompleks 
personlighet enn den jeg fikk ta del i, i hverdagen, 
de gav meg en inngang til mysteriet «far».

Ingeborg Kvame forteller at hun selv har tegnet 
mye gjennom hele barndommen, hun søkte seg inn 
på tegning form og farge på videregående, og gikk 
videre derfra til kunstutdannelse. 

– Jeg har alltid identifisert min interesse og 
ferdigheter som noe jeg har arvet etter min far. 
Utviklingen videre fra barnetegningene begynte 
nok som et ønske om å komme ham nærmere. 
Hadde ikke faren min deltatt aktivt på disse 
malekursene, er det ikke sikkert jeg selv ville 
vært her jeg er i dag.

Det lille kunstlaget med kirkelig dugnad
Tidligere styreleder, nåværende nestleder Eugenie 
Prøis Lunde forteller at helt fra starten var motiva-
sjonen at befolkningen i utkantkommunene skulle 
få anledning til å gå på utstilling og oppleve profe-
sjonell kunst uten å måtte reise i timevis. 

– Dette er Ryfylke Kunstlags viktigste oppgave, 
men i kjølvannet, følger jo også den sosiale biten, 
med samarbeidet oss Ryfylkekommuner imellom. 

Hun forteller at som et resultat av at en liten 
gruppe kunstnere på Kvitsøy ble engasjert i å henge 
opp og montere arbeidene som kom med vandre-
utstillingene, ble det lille kunstlaget gjenopprettet 
etter å ha ligget nede en stund. 

Ingeborg Kvame, In through the outdoor (2017).  Trestammer, utskåret og 
brent. Fra utstillingen Find Your Eyes vol. 2 / Kulturøya, Sølyst, Stavanger.

Tekst av Sten Nilsen
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– Utstillingsåpningene hos oss i Kvitsøy Kunstlag 
blir ofte arrangert i samarbeid med kirkeringens 
lørdagskafeer. Kirkeringens medlemmer har da kaffe 
og kakesalg, mens kunstlaget monterer, henger opp 
og pakker ned utstillingene. Med en befolkning på 
ca. 540 mennesker, blir dette en vinn vinn-ordning 
for begge parter. Før vi fikk gjenopprettet kunstlaget, 
var faktisk også kirkeringens medlemmer med og 
assisterte i forbindelse med opphenging og pakking 
av vandreutstillingene. 

Kvitsøy Kunstlag teller i dag 17 medlemmer.  
I motsetning til Rennesøy og Finnøy stemte befolk-
ningen i Kvitsøy nei til kommunesammenslåing.

Kulturplan for Rogaland
– Den store kulturinteressen blant befolkningen 
ved oppstarten av Ryfylke Kunstlag sammenfalt 
med den nye kulturplanen for Rogaland som 
kom i 1978, og fylkeskulturledelsen ble en aktiv 
pådriver for opprettelsen av Ryfylke Kunstlag, 
forteller Magne Austigard.

– Fra starten av eksisterte det en bred platt- 
form hvor kurs og formidling også inkluderte 
barn og unge. Den juryerte, årlige utstillingen 

Ryfylkeutstillingen ble også en viktig faktor for enga-
sjementet og interessen. 

I formålsparagrafen fra 1978 står det: «Ryfylke 
Kunstlag har til føremål ved utstillingar, føredrag 
og på anna vis å arbeida for å vekkja interesse 
og kjennskap til kunst og kultur og stimulere desse 
aktivitetane i nærmiljøet.»

Ryfylkeutstillingen har alltid stått sentralt i 
Ryfylke Kunstlag. Utstillingen var også ment å skulle 
stimulere til økt egenaktivitet. De første årene var 
det som en slags mønstring av skapende krefter i 
regionen med en stor bredde av teknikker innenfor 
kunst og husflid. Senere har utstillingen blitt en ren 
kunstutstilling der de innsendte arbeidene blir juryert. 
I tillegg til Ryfylkeutstillingen blir det laget to-tre 
vandreutstillinger i året med profesjonelle kunstnere, 
malekurs og malesamlinger, samt årsmøte med 
kunstfaglig innhold. 

Finansieringen av Ryfylke Kunstlag kom i stand 
ved at fylkeskommunen bidrar med tilsvarende sum 
som kommunene i Ryfylke samlet bidrar med. Det 
var først i 1992 det ble opprettet en stilling som daglig 
leder for kunstlaget. Nåværende leder Steinar Hee 
Solheim, som ble ansatt i 2016, er den tolvte i rekken. 

Ingeborg Kvame, Inntil videre (2016). Telt laget av bomull, tre, glidelås, utgraving 
under telt,  fra utstillingen Inn i naturen / Oslo Utmark. Foto: Ingeborg Kvame.

Ellen Kalvig, Lukkertid (2018). Akryl på lerret 130 x 150 cm. 
Arbeidet har vært vist i Ryfylke Kunstlag
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Nye Stavanger

«Det har skjedd ei positiv utvikling av kunst-
formidlinga i Ryfylke etter starten i 1978. Om 
alt anna Ryfylkesamarbeid er i krise, er Ryfylke 
Kunstlag eit Ryfylkesamarbeid som, etter 25 år, 
fungerer betre enn nokon gong.»
– Styreleder Grethe Holmboe i  
forbindelse med 25 årsjubileet i 2003.

Sammenslåingen i forbindelse med Kommune- 
reformen, medfører at Stavanger vil tredoble  
arealet sitt. Ordførerne i Rennesøy og Finnøy har 
tidligere uttalt at bykommunen Stavanger etter 
2020, må begynne å tenke distriktspolitikk.

Fylkeskulturleder i Rogaland, Rune Thele sier  
at det er for tidlig å konkludere med hvilke konse-
kvenser region- og kommunereformen får.

– Det er mange ting som skal på plass. Ryfylke er  
i ferd med å forvandles. I likhet med Ryfylke Kunst-
lag, blir også Ryfylkemuseet, ett av fem regionmuseer, 
 berørt av reformen, siden Rennesøy, Finnøy og 
Forsand er en del av museet. De to førstnevnte 
kommunene blir etter 2020 en del av Stavanger, 
mens Forsand kommune blir en del av Sandnes 
kommune. Men vi har merket oss at i Ryfylke har 
det vært et godt og tett samarbeid i årevis.

Nåværende styreleder i Ryfylke Kunstlag, Karin 
Imsland, sier at dersom Nye Stavanger ikke vil være 
med, kan det bli vanskelig for de fire resterende 
kommunene å drive kunstlaget videre. Sauda Kunst-
lag har allerede meldt seg ut av Ryfylke Kunstlag. 

– Heldigvis ser Sauda kommune fordelen ved å 
være med ved at kulturkontoret står for utstillin-
gene. Vi er veldig glade for den støtten Rogaland 
fylkeskommune har bidratt med. Vi kunne nok  
ikke drevet Ryfylke Kunstlag uten denne støtten.

 Hvordan det lokale kunst- og kulturlivet  
vil påvirkes synes hun det er det vanskelig å si  
noe om. 

– Kanskje sammenslåing kan føre til mer aktivitet, 
muligens med en holdning som «vi vil vise at her i 
kommunen vår klarer vi å gjøre noe sammen med de 
andre kommunene.» 

Rekruttering inn i kulturlivet
I kommunesenteret Sand i Suldal underviser bil-
ledkunstner Nenad Ignjatic i «Kunstsmia», som er 
en del av Kulturskulen i Suldal, for barn og ungdom 
fra andre til tiende klassetrinn. I undervisningen 
tar han utgangspunkt i elevenes forutsetninger og 
interesser og lar elevene utprøve nye teknikker og 
uttrykksformer. 

– Jo, det ville selvsagt være et tap om Ryfylke 
Kunstlag skulle bli borte, men samtidig må vi åpne 

opp rom for nytenking og nye modeller, dette gjelder 
også andre områder enn kunstformidling.

Nenad Ignjatic kom til Norge som flyktning fra 
Bosnia-Hercegovina og har et stort engasjement for 
kulturlivet innerst i Ryfylkefjorden.

– En kan ikke bare sitte i hver sin krok, man må 
skape bevegelse som kan bidra positivt til samfunnet. 
 Kunst i seg selv er en karismatisk kraft som verden 
trenger mer enn noen gang … makt skal oppmykes 
med kunst! Alle skal ikke bli kunstnere, men de skal 
få et verktøy som de kan bruke i møte med visuelle 
uttrykk videre i livet.

Nye strukturer og kommunikasjoner
På spørsmål om hvorfor interessen og engasjementet 
virker dalende enkelte steder, svarer styreleder Karin 
Imsland – Det oppleves som om interessen har gått 
ned når en ser på hvor mange som kommer på vandre- 
utstillingene våre. Kunstsalget har vært dalende 
de siste årene. Jeg tror ikke dette skyldes mindre 
interesse for kunst, men heller at folk generelt har 
større tilgang på kunst andre steder. For vårt vedkom-
mende, som bor på Rennesøy, tar det ikke mer enn  
ca. 30 minutter til Stavanger hvor vi har tilgang til 
mange gallerier. Jeg tror dette gjelder de andre  
kommunene også. Kommunikasjonene er endret  
og tilgjengeligheten til andre utstillinger er bedre.  
Det tok lang tid for folk å komme til Stavanger på  
den tiden da kunstlaget ble startet, og dersom folk 
reiste til byen, så var det andre ting enn kunst som  
sto øverst på lista.

Grete Holmboe var styreleder fra 1992 til 1996. 
Hun sier at reisetida fra Sauda og Suldal til gallerier 
i Stavanger og Haugesund ikke er endret på de årene 
Ryfylke Kunstlag har eksistert, og vil heller ikke bli 
det med de nye tunnelene og bruene. 

– Selv fra Hjelmeland er det langt til byen. Saken 
er at det fremdeles er viktig for oss i distriktene å ha 
tilgang til kunst i hverdagen.

Kilder:
Ryfylke Kunstlag 1978–2003, Grete Holmboe  
40 år med Ryfylke Kunstlag, Grete Holmboe 

Fakta:
Ryfylke Kunstlag, som er en sammenslutning av kunstlagene 
i Ryfylke, ble opprettet 28.04. 1978 i Årdal. Fra oppstarten 
og frem til i dag har det vært 11 styreledere. Fra 1992 ble 
det ansatt en daglig leder i 50 %, stillingen ble etter kort tid 
utvidet til 80 %. Driften blir finansiert ved årlige tilskudd 
fra Rogaland fylkeskommune og Ryfylkekommunene. 
Norske Kunstforeninger bidrar med prosjekt- og fraktstøtte. 
Kunstlaget har i tillegg til Ryfylkeutstillingen ansvaret for 
turnering av tre utstillinger i året.

Liv Eiene, Horisont 3 (2017). Akryl på upreparert lerret, 60 x 60 cm.
Arbeidet har vært vist i Ryfylke Kunstlag
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I et fotografi som ble tatt under Marthe Ramm 
Fortuns performance i nominasjonsutstillingen til 
Sandefjord Kunstforenings Kunstpris i 2017, ser man 
henne stå naken i utstillingslokalet med et sped-
barn på armen, og med et vindrikkende publikum 
plassert på høflig avstand i en sirkel omkring henne. 
Fortun leser fra en tekst hun holder opp foran seg 
og virker konsentrert om oppgaven. Barnet, som er 
hennes eget, ler og peker mot noen i publikum. Til 
tross for at hun står der avkledd i all offentlighet, er 
det noe nesten trivielt over denne situasjonen.  
Hun forsøker å fremføre teksten samtidig som  
hun passer barnet, som en hvilken som helst annen 
lønnsarbeider som har sett seg nødt til å ta med  
seg barnet sitt på jobb. 

Mor og barn-motivet er en gjenganger i kunst-
historien. Sandefjord har sin egen versjon i Arne 
Durbans klassiske bronsestatue i Byparken, der en 
naken ung kvinne løfter barnet opp i været mens 
hun ser det omsorgsfullt og ømt i øynene, som om 
verden bare eksisterte for de to. Ved en tilfeldighet 
ble dette øyeblikket i Fortuns performance en  
referanse til Durban-statuen noen hundre meter 
bortenfor kunstforeningen. Men i motsetning til 
Durbans moderlig ømme, isolerte scene, gjør  
Fortuns performance det tydelig at omsorg er et 
arbeid, slik også kunst er et arbeid.

– Jeg lar meg ofte bli avbrutt under en perfor-
mance. Prosjektet mitt er ikke uangripelig, men 
ydmykt. Barnet mitt var jo til stede der, jeg spiller 
ikke teater. Jeg har nok et slektskap til de kvinnelige 
minimalistene på 1960-tallet. Yvonne Rainer har for 
eksempel skrevet at hun opplevde det minimalistiske 
kunstmiljøet som uholdbart fordi det var en diskre-
pans mellom det ideologiske prosjektet og vilkårene 

for det kunstneriske arbeidet. Kunsten handlet om 
at man skulle ta hevd over arbeidsprosessen ved å la 
materialene fortelle historien, men ofte fordret disse 
kompromissløse prosjektene at kunstneren trengte 
ideelle forhold i privatlivet, sier Fortun. 

 
Vil smitte kunsten med livet
Fortun vant kunstprisen med dette verket, der 
hun også tok med publikum ut i kunstforeningens 
umiddelbare omgivelser, og monterte et lysskilt der 
det sto «WELCOME» utenfor lokalet. Prisen deles 
ut hvert andre år, og består av 200.000 kroner og 
en separatutstilling påfølgende år. Da vi møtes på 
terrassen på Kunstnernes Hus på en av årets første 
varme, solfylte vårdager, er det en knapp uke siden 
hun åpnet utstillingen En arm og et bein i Sande-
fjord. Utstillingen består av en serie innrammede 
fotografier laget i samarbeid med Kristine Jacobsen, 
der forskjellige performative situasjoner er impro-
visert frem foran kameraet på steder i nærheten 
av kunstforeningen i løpet av det siste året. I et av 
bildene er hun i vannet under bryggen i havnen 
ved Sandefjord sentrum, i et annet bilde sitter hun 
naken i sofaen i lobbyen til Park Hotell, foran et 
digert selvportrett av Christian Krogh. Utstillingen 
inkluderer også diverse bemalte laken, små skulp-
turelle objekter, og en varetralle med marmorfliser 
som skal deles ut til publikum i løpet av utstillings-
perioden, og dermed bli et slags oppstykket monu-
ment. I tillegg fremfører hun performancer gjennom 
hele perioden. 

– Da jeg ble nominert til prisen, dro jeg til Sande-
fjord på befaring. Kunstforeningen ligger ved siden 
av Park Hotel, som for øvrig er tegnet av arkitekten 
Arne Arneberg, og som har ganske slående likheter 

Omvisning som
performance

– Prosjektet mitt er litterært, som om hver 
enkelt performance var et kapittel i en roman.

Tekst av Simen Helsvig

Marthe Ramm Fortun, fra performance i forbindelse 
med utstillingen En arm og et bein, i Sandefjord 
Kunstforening, 2018. Performancen startet i mars 2017 
og ble videreført i april, 2018. Foto: Kristine Jakobsen
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med Oslo Rådhus. Man kan komme inn til kunst- 
foreningen direkte fra hotellet, og man kan også 
ta seg tørrskodd inn til kommunebygget, der 
det er kino og bibliotek. Fra kunstforeningens 
kontor ser du rett ut på et uregulert område, en svær 
rhododendronbusk og store magnoliatrær. Her gjem-
mer folk seg og setter sprøyter og andre ting de kan 
gjøre i ly fra andre som vandrer rundt i parken. Etter 
hvert som jeg gjorde meg kjent med kunstforeningen 
og omgivelsene, la jeg merke til hvordan folk vandret 
inn og ut av kunstforeningen, og at livet som ble levd 
ute, ble hentet inn i kunstrommet, forteller Fortun.

Du tar alltid utgangspunkt i et sted?

– Ja, enten i stedet eller i situasjonen. Og det er alltid 
et nytt verk, selv om det ofte er problemstillinger som 
kobler seg fra det ene prosjektet til det neste.
 

Det er ofte kunsthistoriske referanser i verkene 
dine. I En arm og et bein bruker du blant annet 
malerier av Christian Kroghs og Rudolph Thygesen. 
Kan du si litt om hvorfor du er interessert i disse 
maleriene? 

– I hotellobbyen henger et av de senere selvportrettene 
til Christian Krogh, han sitter i atelieret og stirrer rett 
på deg, og er flankert av bilder fra hele karrieren. Man 
ser alle arketypene han jobbet frem, alt han rommet. 
Hotellet har også et triptyk av Rudolph Thygesen. 
Det heter Bakkanal, og er en versjon av Manets 
Frokost i det grønne, med folk som velter rundt. Det 
handler om misbruk og om overskridelse, men det er 
et gripende bilde, et stort verk, som henger innerst 
i frokostsalen, liksom passivisert innerst i mørket. 
Verket ble kjøpt inn til denne samlingen etter at han 
som opprinnelig hadde bestilt bildet, nektet å betale 
fordi motivet var usømmelig. Jeg har ønsket å åpne 
for dimensjoner ved bildene som henger i hotellet, 
koble dem til problemstillinger vi selv lever med,  
for eksempel sedelighetsdebatten i relasjon til  
#meetoo-problematikken. Det er ikke noe gjenopp-
livingsprosjekt, men jeg prøver å smitte bildeflatene 
med livet utenfor. 

– Jeg er helt prisgitt publikum

Det er særlig performancene Fortun har blitt kjent 
for. I Stein til byrden, som var en del av det ambu-
lerende kunstprosjektet Munchmuseet i bevegelse 
i 2016, fremførte hun performancer ombord på 
20-bussen, som krysser Oslo fra øst til vest. På 
Skulpturbiennalen på Vigeland-museet i Oslo i 2017 
ledet hun publikum gjennom Gustav Vigelands lei-
lighet og fremførte en tekst mens hun gjennomgikk 

hans private bibliotek, kun iført hvite bomulls- 
hansker og blå skoposer. 

Tekstproduksjon er en vesentlig del av Fortuns 
praksis. I tillegg til tekstene hun fremfører under  
performancene, har hun utgitt bøkene 100  
situasjoner, som var en del av Aschehougs serie 
Stemmer, som markerte 100-årsjubileet for allmenn 
stemmerett i 2013, og Inverted Sky; Letters to Jackie 
som ble utgitt på Black Dog Publishing samme år. 

Når var det du begynte å jobbe med performance?

– Jeg tok bachelor på det som nå heter University of 
the Arts London, der jeg jobbet med tegning. Det var 
der jeg ble oppmerksom på Gillian Wearing, Martin 
Creed og andre kunstnere som forholdt seg direkte til 
stedene der de jobbet, og som viste en vilje til å bære 
risiko. Jeg hadde gjort noen anslag tidligere, men jeg 
gjorde en performance da jeg hadde eksamen. Jeg 
kom inn i et tomt rom med bind for øynene og bar 
på en platespiller som jeg plasserte midt i rommet, 
og så famlet jeg meg frem til juryen og danset med 
dem gjennom lokalet, én etter én. Det var en offisiell 
situasjon, og ikke en eksperimentell seanse foran 
gode venner, alt sto på den ene idéen; det fikk bære 
eller briste. Det begynte der. Så dro jeg til New York 
og fikk et stipend for å gå på en kunstlinje på New 
York University. 

Hvordan var det å komme tilbake til Norge og 
kunstmiljøet her etter å ha tatt hele utdannelsen  
i utlandet?

– Jeg måtte dra tilbake til Norge da finanskrisen kom. 
Jeg hadde gjort performance på steder som Sculpture 
Centre i New York, men hadde aldri vist arbeider i 
Norge. Så startet jeg med museumsformidling, alt  
fra å stå i bunad på Friluftsmuseet i Drammen til 
Nasjonalmuseet, Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley 
Museet. På Høstutstillingen gjorde jeg en gang  
performance i den samme utstillingen som jeg for-
midlet i. Etter hvert begynte jeg å lage omvisninger 
som ikke forholdt seg til omvisningsformatet, men 
som gled over i performance. Så jeg skylder egentlig 
uttrykket mitt til alle disse årene med formidling.  
Jeg startet ikke med å gjøre performance foran 
kolleger som kunne lese noe inn i et uttrykk de 
allerede var fortrolig med. Det har nok vært viktig. 

Hvordan responderte publikum på disse over- 
gangene fra formidling til performance?

– Jeg opplevde at publikum forsto hva som foregikk, 
hva som var premissene for situasjonen. Du veksler 
mellom en ren kunstopplevelse der du går inn i et 

Marthe Ramm Fortun, 
fra performance i 
forbindelse med 
utstillingen En arm og 
et bein, i Sandefjord 
Kunstforening, 2018. 
Performancen startet 
i mars 2017 og ble 
videreført i april, 
2018. Foto: Kristine 
Jakobsen
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verk, og så skyves du plutselig ut av det igjen. Publi-
kum visste at vi hele tiden kunne bryte over i en 
samtale i form av spørsmål og svar, og da aksepterte 
de også øyeblikkene som gikk over i abstraksjon, 
hvor jeg plutselig antok en klassisk positur fra kunst-
historien. Jeg insisterer på at det er et dynamisk 
rom. Erfaringen min er at du får noe tilbake fra 
publikum i disse situasjonene. Jeg er helt prisgitt 
publikum, men jeg stoler på deres intelligens, på at 
de kommer med sine erfaringer og ønsker. 

Hva tenker du om den sterke tilstedeværelsen av 
performance i kunstinstitusjonene de siste årene? 
Selv om etterspørselen har økt, er vel økonomien 
like vanskelig?

– Det er jo den rimeligste måten å lage et fesjå på,  
og det er en enkel måte for institusjonen å smykke 
seg med å være et levende museum på. Men det er 
ikke så heldig for en kunstner med et performance- 
basert uttrykk å være del av en sånn ti-performancer- 
på-rad-seanse på åpningskvelden. De større institu- 
sjonene har et ansvar med hensyn til å bidra til å 
utvikle meningsfylte praksiser, og bør samarbeide 
med kunstnere for å lage ambisiøse presentasjoner 
av performancebaserte praksiser. Denne typen prak-
siser møter ofte formale og etiske problemstillinger 
med tanke på gjenfremføring og dokumentasjon. 
Tori Wrånes’ utstilling på Museet for samtidskunst, 
som ble kuratert av Stina Högkvist, var et eksempel 
på en romlig overtagelse som viste performance-
mediets kompleksitet. Her synes jeg også at Unge 
Kunstneres Samfund gjør et viktig arbeid.

En ting som er tydelig, er at performance sjelden 
følges opp med kataloger og trykksaker av kunst- 
institusjonene, slik man gjør med utstillinger. 
Dermed mangler man det kontekstuelle reisverket 
som kan løfte en performance utover den enkelte 
situasjonen.  

– Nettopp, det er derfor jeg har laget en serie  
pamfletter med performance-tekster i samarbeid 
med designbyrået Eller med a. Det er også en måte  
å gi dem etterliv på. Trykksakene handler om  
akkurat det du sier, å sementere et uttrykk og gi  
det tyngde, men også å lære av det som oppstår  
i møtet med publikum. Samtidig er prosjektet  
mitt litterært, som om hver enkelt performance 
var et kapittel i en roman. Jeg er veldig opptatt 
av romanformatet som plattform, og av den 
abstraksjonen som oppstår når man først skriver 
og deretter fremfører en tekst. Teksten utsettes 
for mothandlinger i møtet med publikum, dermed 
bærer den også risiko. 

Så pamflettene er en slags transkribering av 
situasjonene?

– Ja, på en måte er de det. På Skulpturbiennalen på 
Vigeland-museet gjorde jeg tretten performancer i 
løpet av tre måneder, og da publiserte jeg pamfletten 
til den siste performancen. Den favnet både det før-
ste manuskriptet og alt som skjedde i mellomtiden, 
med alle referansene som kom til. Det er det samme 
i Sandefjord. Det er sjelden jeg møter et så dedikert 
publikum som der. For det første er det veldig 
mange som bruker kunstforeningen, og det er noen 
som kommer igjen og igjen, og som blir igjen for 
å snakke om det som er skjedd i performancen. Da 
spør jeg dem om jeg kan referere til det de forteller 
meg, og dermed er de med på å bygge arbeidet.  

Ved siden av de egenproduserte pamflettene og 
bøkene publiserer du også tekster i forskjellige 
aviser og tidsskrifter. Hvordan relaterer disse 
tekstene seg til din øvrige praksis?

– Det begynte med at jeg hadde en performance-
tekst som jeg så at kunne leses på flere ulike måter. 
Så sendte jeg den til Klassekampens debattsider, 
men de ville heller trykke den som et essay i avisens 
kunstdel. Senere ba de meg om å skrive en tekst i 
anledning kvinnedagen. Nå skriver jeg en tekst for 
Samtiden, som er en adapsjon av en performance- 
tekst. Felles for alle tekstene er at de har vært, eller 
senere har blitt til, performance-tekster, og at de er 
insisterende i formen. De fungerer på ulike nivåer, 
men tilpasser seg formatet. Jeg har alltid identifisert 
meg med kunstnere og forfattere som har hatt en 
praksis hvor de har sett på alle ulike arenaer som 
likeverdige. Joan Didion og Marguerite Duras skrev 
for alle mulige slags blekker. Jeg tenker ikke at jeg 
er på deres nivå, men det har alltid vært et ideal for 
meg å gjøre ting jeg ikke kan, i situasjoner der det 
ikke passer seg. Dette er også en feministisk strategi: 
å infiltrere alle arenaer. 

Etterdønningene av 
en europeisk historie

Anna Christina Lorenzen mottok Norske Kunstforeningers debutantpris 
i forbindelse med den 130. Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen 2017.

Tekst av Sten Nilsen

Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Renaissance) Variation (2017). Tresnitt 
trykt på håndkolorert papir, 56 � 76 cm. Foto: Anna Christina Lorenzen
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Du jobber innen en hel rekke ulike teknikker hvor 
du også tar utstillingsrommet i mer aktivt i bruk. 
Er dette noe som har skjedd gradvis? 

Ja, det har nok blitt til gradvis. Så lenge jeg kan 
huske har jeg tegnet, og da alltid figurativt. I løpet 
av studietiden begynte jeg å stå modell for egne 
arbeider av nysgjerrighet for hvordan denne doble 
erfaringen av det indre, subjektive, som er i kroppen, 
som blir sett på, og det objektive blikket på kroppen, 
utenfra-perspektivet, ville gi seg utslag i arbeidene 
mine. Herfra er veien til performance ikke lang. For 
meg har dette fremstått som en naturlig og nødven-
dig konsekvens av å sentrere kunstnerskapet mitt 
rundt menneskets fysiske og kulturelle eksistens.

Parallelt med tegning har jeg studert grafikk. Noe 
jeg liker og gradvis har blitt mer klar over betydnin-
gen av, er de tinglige og fysiske prosessene som  
kreves for å ferdigstille grafikk. Fokuset mitt blir  
rykket ut av det innholdsmessige og inn i det 
kroppslige, handlende. For meg har det nok aldri 
dreid seg om å bruke grafikk til å lage opplag av 
enkelte motiver, men heller om en krevende og 
interessant fysisk prosess og en særegen estetikk, 
med mange referanser til historien. 

Da jeg begynte å jobbe med figurative motiver i 
1:1 størrelse til kroppen, økte formatene, og henging/
innramming ble en utfordring. Arbeidene fikk en 
arkitektonisk dimensjon over seg i kraft av størrelsen, 
 dette ble understreket gjennom å henge store 
papirarbeider fra taket, nærmest som japanske 
papirvegger, eller å sette opp de store trykkplatene 
fra An Uncut Line-serien i rommet. 

Slik fant objektene veien inn i utstillingsrommet.

I forbindelse med Norske Kunstforeningers 
debutantpris viste du et monumentalt trykk, 
inngår også dette som en del av en større helhet?

Absolutt! Eques (An Uncut Line) er en del av en serie 
på fire motiver som opprinnelig ble skåret ut i fem 
store (244 x 122cm) treplater i 2010.

Denne serien har blitt bearbeidet og stilt ut i 
ulike varianter nå i syv år, både som frottage, utsnitt 
trykt for hånd, treplater (trykkstokkene) og – som 
på Høstutstillingen – trykt i hele formatet på hånd-
kolorert papir.

Selve Eques-motivet har vært sentralt i mitt 
arbeid i en årrekke. Det begynte å dukke opp i 2012, 
basert på en blekktegning fra 2009, og har siden 
utviklet seg og blitt med meg til Sør-Afrika og India 
for så å ta nye former der, som bl.a. tekstilarbeid, 
gouache- og indisk patta chitra-malerier og som 
utgangspunkt for en performance i en tradisjonell, 
indisk festprosesjon.

I arbeidene dine tar du ofte utgangspunkt 
i mennesket og det kroppslige. Men også det 
feminine og det symbolske, hvilke tanker har 
du omkring dette?

Mennesket står nok i sentrum for arbeidene mine på 
den måten at jeg mener at vi ikke klarer å se forbi vår 
menneskelighet. Med dette mener jeg fysiognomien, 
biologien og adferden som arten vår har dyrket frem 
i løpet av evolusjonshistorien. 

Kultur er én side av denne menneskeligheten. 
Ikke på tross av, men på grunn av hvordan kroppen 
og bevisstheten vår er innrettet. Ingen samfunn 
vi kjenner har klart seg uten en form for kultur og 
kultivering. Her kommer det symbolske inn, som 
enkelte kulturers individuelle spissformuleringer, 
på en måte.

Skal jeg formulere meg kunstnerisk om den 
eksistensielle opplevelsen av å være et menneske, så 
må jeg ta mitt eget perspektiv, med dets fysiske og 
kulturelle premisser og begrensninger med i bereg-
ningen. Her kommer det feminine og det europeiske 
inn i bildet. Jeg ønsker ikke å legge en verdi i disse 
utgangspunktene. For meg handler det heller om 
å benytte meg av det utgangspunktet jeg kan og må 
forholde meg til, som en bevisstgjøring av, og en 
ydmykhet overfor, menneskets stadige tilkortkom-
menhet i forhold til å kunne formulere universelle 
perspektiv, slik ideologier og religioner kan forlede 
oss til å tro. 

Det jeg vel egentlig undersøker, ved hjelp av 
kroppen min som empiri og hypotese, er: 

Hvordan kan en ideologi, en zeitgeist, et verdens-
bilde komme til syne gjennom kroppen og avbild-
ninger av denne? 

Du har tidligere stilt ut fotografier og videoer i 
stort format. De er beslektet med performancer 
hvor du iscenesetter deg selv og andre. Er 
fotografiene resultat av performancer presentert 
for et publikum?

Fotografiene og videoene som vises i utstillings- 
sammenheng, er som regel et produkt av rendyrkede 
 opptak uten publikum til stede, eller kunstnerisk 
bearbeidede varianter av dokumentasjonsbilder. 

Det er viktig for meg at de som utstillingsobjekter 
innehar en estetisk kvalitet utover det dokumenta-
riske, som lar dem stå på egne ben, på lik linje med 
tegningene, maleriene og grafikken jeg ellers viser. 

Rene dokumentasjonsbilder eller video bruker jeg 
der det er hensiktsmessig, som på hjemmesiden og 
i søknader. For meg som utøver (som subjekt) skiller 
jeg ikke mellom opplevelsene med og uten publi-
kum til stede – begge informerer meg om hvordan 

kropp, tanker og følelser samarbeider i gitte situasjo-
ner, positurer og handlinger. I begge tilfeller henter 
jeg verdifulle erfaringer som jeg så tar med meg 
videre inn i refleksjonsprosessen, som igjen påvirker 
mitt videre arbeid.

Du beveger deg kulturelt mellom ulike tradisjoner 
og andre kontinenter, samtidig som du beveger 
deg tilbake i historien. Du reiste fra Norge til Cape 
Town iført en renessansekjole, kan du si litt om hva 
som var ideen og de erfaringene du gjorde? 

Ja, det er godt sagt! Jeg opplever at kunst (i alle 
uttrykksformer) tillater meg å bevege meg mellom 
ulike kulturer, kontinenter og tidsepoker på en måte 
jeg ikke finner tilfredstillelse for på andre arenaer. 
Dette gjelder både i posisjonen som utøver, men 
også som mottaker. 

Jeg tror man kan si at jeg har et nokså relativistisk 
ståsted i forhold til kultur. Noe som tillater meg å 
spørre: Hvorfor ser … slik ut? Hva om … så slik ut?

Dette kan kanskje oppfattes som paradoksalt, 
da jeg i arbeidene mine ofte dypdykker i kulturelle 
uttrykk og tidvis over-estetiserer elementer av disse.

Dette relativistiske ståstedet handler på den ene 
siden om å bevisstgjøre seg: at dette her er bare én 
måte å utrykke seg på. Men det handler også om en 
genuin beundring og entusiasme for menneskets 
store kulturelle kapasitet, som kommer til utrykk i 
mangfoldige varianter. 

Jeg har vært så heldig at jeg har fått mange anled-
ninger til å gjennomføre gjestekunstneropphold i 
bl.a. Kenya, Sør Afrika, India, Barbados og USA.

Under mitt første opphold i Afrika, i Kenya i 
2011, ble jeg nesten litt svimeslått av min egen hvite 
«europeiskhet». Det opplevdes både som dypt  
ubehagelig samtidig som det umiddelbart kjentes 
svært relevant. Jeg følte at jeg ved mitt ytre repre-
senterte en historisk og politisk dimensjon langt 
utenfor hvem jeg trodde jeg var og hva jeg sto for 
personlig. Det opplevdes som om min subjektive, 
individuelle personlighet ble skjult bak en hel- 
dekkende maske av etnisitet og kjønn. I etterkant 
kan jeg ikke engang si hvor mye av denne masken 
som ble satt på meg utenfra eller innenfra.

Siden har jeg kjent på og til og med oppsøkt  
den ubestemmelige ambivalente følelsen flere  
steder i verden der jeg har møtt på etterdønningene 
av Europas kolonihistorie. 

I 2012 ble jeg invitert til en tre måneder lang 
residency med avsluttende utstilling i Cape Town. 

Dit tok jeg med meg en kjole, basert på renessanse- 
mønster, som jeg hadde sydd som en performativ 
handling under en utstilling i 2010. Kjolen ble laget 
i hvitt lerretsstoff for å poengtere mitt opprinnelige 

fokus på form og fasong, satt opp mot kroppens 
anatomiske utgangspunkt. 

Jeg tok med meg dette «hvite lerretet», som i seg 
selv kan ses på som påminnelse om min hudfarge, 
mitt kjønn og min (nord)europeiske kulturelle bak-
grunn, uten andre konkrete planer enn å la det fylles 
og farges av mine opplevelser. Kjolen fikk en sentral 
rolle i en performance jeg gjennomførte i utstillings-
rommet på åpningskvelden. 

Handlingen gikk ut på at jeg hadde innredet 
atelieret mitt, som hadde et vindu inn mot 
gallerirommet, som en mørk hule bestående av 
hengende tekstiler, objekter funnet/kjøpt i Cape 
Town og underkjolen, krinoline og renessansekjolen 
(som i mellomtiden hadde blitt farget i en dramatisk 
rødfarge og blitt dekorert med perler, strutsefjær og 
nigeriansk brokade). Der inne sto jeg først naken, 
for så å kle på meg, åpne vinduet, gi publikum små 
skjell fylt med perler, klatre ut av det trange vinduet 
og inn i utstillingsrommet, for så å plasserer meg 
blant arbeidene mine og å brodere perlene på et 
tekstilemblem. Handlingen kan leses som analogi 
til den kreative prosessen kunstneren går gjennom  
– fra det indre rommet der idéer og refleksjoner 
utføres, mer eller mindre lineært og bevisst, eller 
atelierets trygge utprøvingsarena, til det ytre rom-
met der det ferdige verket har tatt form og står på 
egne ben. 

Handlingen kan også leses som en parallell til 
min personlige prosess under oppholdet i Sør-
Afrika, der jeg begynner nakent og tilbaketrukket, 
for så å kle på meg denne historiske europeiske 
kjolen, for det er bare den jeg har tilgjengelig der 
inne i hulen, og så å tre ut i offentligheten iført 
denne, men der jeg fortsetter å bearbeide, forvandle 
kjolens utseende i en stadig pågående prosess.
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Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Eques) 
(2016). tresnitt trykt på håndkolorert papir,  
280 x 300 cm. Foto: Daniel Persson

Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Olympia) 
(2016). tresnitt trykt på håndkolorert papir,  
280 x 150 cm. Foto: Daniel Persson
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Anna Christina Lorenzen, Blue Horizon (2012).  
performance ved atlanterhavskysten på Barbados  
i samarbeid med Alberta Whittle. Foto: Nick Whittle
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Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line 
(Triumph) (2016). Tresnitt trykt på håndkolorert 
papir, 150 x 280 cm. Foto: Daniel Persson

Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Caritas) 
(2016). Tresnitt trykt på håndkolorert papir, 
280 x 150 cm. Foto: Daniel Persson
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Anna Christina Lorenzen, Incarnation (2013) 
performance i Odisha, India. Foto: Adele Varcoe
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Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Eques) (2016). Utskjæring  
i treplater, reaktive tekstilfarger, 245 x 250 cm, foto: Daniel Persson
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Anna Christina Lorenzen, Masking Nature Drawings (Throne) (2012). Pigmentblekk- 
tegning og glitter på papir, 30 x 40 cm. Foto: Anna Christina Lorenzen 

Anna Christina Lorenzen, Masking Nature Drawings (to grow) (2012). Pigmentblekk- 
tegning og glitter på papir, 30 x 40 cm. Foto: Anna Christina Lorenzen 
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Han står og skuer utover et kulturlandskap, muligens 
enden av et dalføre. Fra denne høyden kan han se 
en vei som svinger til venstre og forsvinner inn i 
et skogholt, et lappeteppe av åkre mot noen mildt 
kurvede høydedrag. Han er alene: Ryggen er vendt 
mot kameraet, og skyggelua peker mot horisonten. 
Han har bredt ut vingene. Det er, tilsynelatende,like 
før take-off.

Mannen på fotografiet er Gustav Mesmer  
(1903–1994), kjent som Ikaros fra Lautertal, opp-
finner av en rekke innretninger som skulle la ham 
fly. Mesmer er en av mange outsidere i Guttorm 
Guttormsgaards arkiv, som inneholder titusentalls 
gjenstander samlet gjennom et helt liv. Som en  
voksende skare mennesker etter hvert er blitt klar 
over, holder både Guttormsgaard og hans arkiv 
hus i de tidligere meierilokalene på det lille tett- 
stedet Blaker i Sørum kommune, en halvtimes 
togreise fra Oslo med Kongsvingerbanen. 

Sammen med kompanjongen Søren Ubisch 
kjøpte han det nedlagte meieriet for honoraret de 
mottok etter å ha laget teglsteinsfasaden til Oslo 
Spektrum, som sto ferdig i 1990 (utsmykningen 
innebar produksjon av mer enn en halv million 
stein, hvorav 80.000 var unike). Foruten slike store 
utsmykningsarbeider er kunstneren kjent som en 
virtuos grafiker. Han var professor i grafikk ved 
kunstakademiet i Oslo og hadde i 1988 separat- 
utstilling på Nasjonalgalleriet. Etter at han flyttet 
til Blaker, har Guttormsgaard imidlertid viet 
mesteparten av tiden til noe ganske annet enn det 
han litt nedsettende omtaler som «bildemaking». 
Siden 2006 har han avholdt over 70 utstillinger og 
utgitt en rekke bøker med utgangspunkt i arkivet. 

Fotografiet av Mesmer feirer verdien av out-
siderens perspektiv på verden samtidig som det 
viser hans sårbarhet. Når bildet dukker opp i en av 
Guttormsgaards bokutgivelser flankert av tittelen 
«horisont bortenfor», framstår det som en metafor 
for det å hige etter nye utsyn. Som åpningsbilde til 
arkivets nettside får fotografiet nye lag av betydning. 
Mesmer blir en figur for en streben etter overblikk, 
den oversikten en database gjerne lover, men 
som i dette tilfellet er ledsaget av en forutanelse 
om at ethvert forsøk på å etablere orden er dømt 
til å havarere. 

Arkivprosjektet stiller nemlig en grenseløs 
nysgjerrighet opp mot begrensningene i tingenes 
orden: Det alminnelige blir ualminnelig, det 
eksepsjonelle hverdagslig. Her møter taterarbeider i 
ståltråd verker av Munch og Matisse, mens russiske 
krigsfangearbeider har en like selvfølgelig plass 
som Hannah Ryggens tekstilkunst. Skatter som 
Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet bare kan 
drømme om, er «arkivert» side om side med det 

mange vil oppfatte som verdiløse bruksgjenstander. 
Her er du langt ute på landet, men på mange måter 
midt i begivenhetenes sentrum: Tommy Olsson har 
skrevet entusiastisk om da «meieriet for samtids-
kunst» ble «lagt under Nasjonalmeieriet», mens Ina 
Blom har beskrevet hvordan arkivprosjektet samler 
«noen av de mest sentrale kategoriene eller premis-
sene for moderne kunst i kondensert form».

Arkivprosjektet har tilført Guttormsgaards 
kunstnerskap en ny, om enn noe utidsmessig, 
samtidighet (jamfør utstillingen Forms of Modern 
Life: From the Archives of G. Guttormsgaard ved 
Office for Contemporary Art i Oslo i 2011 og presen-
tasjonen av arkivet på Busan-biennalen i 2012) og 
satt grafikeren, tegneren, pedagogen og utsmyk-
ningskunstneren i dialog med en «arkivisk» tendens 
i samtidskunsten. Arkivet framstår som en metafor 
som retrospektivt forener Guttormsgaards mange-
fasetterte livsverk i en større, om enn kompleks og 
motsigelsesfull, helhet. Dette ble ikke minst tydelig 
da han i 2015 fylte Stenersen-museet med utstil-
lingen KJENT UKJENT. To av tre etasjer var viet 
arkivet snarere enn hans egne verk.

Men hva er egentlig Guttormsgaards arkiv?  
Og hva kan det bli? I anledning etableringen av 
stiftelsen Guttormsgaards arkiv, som skal forvalte 
og eie samlingen, var det på tide å gjenoppta 
en samtale som ble innledet for fem år siden.

* * *

EP: Hvilket forhold har du til bøker?

GG: Bøker – det trykte ord og bilde – er for meg det 
viktigste av alt. Hver gang jeg tar i en bok, selv om 
det er en simpel, alminnelig «loppemarkedsbok», 
er det akkurat som det summer av de stemmene 
som har bidratt til å forme den: Noen laget papir, 
skrifttyper og trykkemaskiner, andre var form- 
givere, reprodusører, settere og bokbindere. Selv 
om det som regel er én person som får navnet sitt 
på tittelsiden, er det et helt orkester av oppfinnere 
og håndverkere som har gjort boka mulig. 

Boka er den rikeste modellen jeg kan tenke meg 
for det å gjennomføre noe komplekst. Dette fikk jeg 
et forhold til da jeg oppdaget xylografen Thomas 
Bewicks History of British Birds. At en fuglebok 
fra 1804 plutselig ledet meg inn i et ukjent land-
skap, var helt overveldende. Det var altså mulig 
å uttrykke seg visuelt, direkte og på kunstnerens 
egne premisser, i en masseprodusert trykksak.  
Da jeg oppdaget Bewick i 1975, måtte grafikken 
hvile i to år. Det ble for smått sammenlignet med 
det rommet jeg var kommet inn i. Jeg valfartet til 
fødebyen hans, skaffet meg alle utgavene av bøkene 

Provinsmuseet:  

Tekst av Ellef Prestsæter

Om Guttormsgaards arkiv

Blaker gml. meieri. Foto: Silje Schild

Gjennom et helt liv har kunstner og professor Guttorm Guttormsgaard samlet titusentalls 
gjenstander. Skatter som Nasjonalbiblioteket og Nasjonalmuseet bare kan drømme om, er 
«arkivert» side om side med det mange vil oppfatte som verdiløse bruksgjenstander.
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hans og studerte dem daglig i flere år.  I 1979 laget 
du en utstilling med Bewick og Masereel på Nasjonal-
galleriet. Hvorfor ville du koble akkurat disse to?

Kontrasten dem imellom var så vakker. Masereel 
befant seg i det politiske landskapet og fant språket 
sitt gjennom høytrykkets egenart – altså forenklingen 
 – det stikk motsatte av Bewicks detaljrikdom. 

Bewicks xylografier var sammen med akvatint- 
og litografiteknikkene som ble utviklet på slutten 
av 1700-tallet, et slags forarbeid til fotografiet. Da 
Masereel holdt på, var fotografiet allerede hundre 
år gammelt. For ham handlet alt om å formidle et 
budskap. 

I katalogen fra 1979 poengterte du at Masereels 
arbeider var unike fordi de både fungerte som 
enspalters vignetter på dårlig avispapir og 
forstørret på TV-skjermens flimrende lysflate.

Masereel ville ha maksimal spredning. Hans ordløse 
arbeider trenger ingen oversettelse og er laget slik 
at man ikke må ta hensyn til nyanser i trykkingen. 
Det politiske budskapet var det viktigste. Jeg har 
Masereel-reproduksjoner fra små, lokale trykkerier 
i Kina fra 1920-årene, og de fungerer utmerket. Da 
jeg laget katalogene til utstillingen, hadde reprodu-
sørene ingen problemer med Masereel, mens det var 
en stor utfordring i det hele tatt å nærme seg nyan-
sene i Bewicks originaler. Bewick ble for meg en 
bekreftelse på hvor langt du kunne drive en teknikk. 
Innholdsmessig var han konvensjonell. Likevel er 
det faktisk en likhet med Masereel i vignettene hans. 
I disse hverdagsscenene kommer det til uttrykk 
en sosial bevissthet og en stor respekt for engelske 
småkårsfolk, som selvsagt aldri fikk se bøkene hans. 
Bildet av bonden som sitter på do ble forresten 
gjenstand for verdens første bildesensur, etter det 
jeg kjenner til. 

Tenkte du på deg selv som en samler da du oppdaget 
Bewick og Masereel på midten av 1970-tallet? 

Overhodet ikke. Jeg tenkte ikke et øyeblikk på at 
jeg samlet. Jeg hadde ingen bevissthet om det, bare 
om at jeg måtte forholde meg til det jeg oppfattet 
som viktig. Det handlet om å forstå ting som jeg 
ikke hadde lært noe om på skolen. Reisene mine, 
for eksempel til Kina, der jeg jobbet i et tradisjonelt 
kunstgrafisk verksted, springer ut av den samme 
nysgjerrigheten. Det var først etter at jeg kom hit til 
Blaker og innså hvor utrolig mye jeg hadde, at jeg 
begynte å tenke på det som en samling. Ganske  
ubemerket hadde det oppstått et anselig arkiv. 
Egentlig kan jeg ikke fordra ordet «samler». Hvis  

jeg samler, gjør jeg det i kraft av å være utøvende 
kunstner på leting etter kunnskap.  

For meg ble bøkene dine inngangen til arkivet.  
Ta Lysten og hemmeligheten, som du utga  
i forbindelse med utstillingen med samme navn  
på Folkemuseet i 2004. Den er en personlig og  
universell bok- og trykkehistorie som dokumenterer 
et bredt spekter av kunstreproduksjon og reproduksjons- 
kunst: fra mesopotamiske kileskrifttavler og 
inkunabler (bøker fra den vestlige trykkekunstens 
begynnelse), typografiske klassikere og tidlig  
grønlandsk trykkekunst, til russiske avantgarde-
klenodier og Asger Jorns bøker. Hva var ideen  
bak boka?

Lysten og hemmeligheten sprang ut av forsøket på å 
etablere et verkstedbibliotek på Nasjonalbiblioteket. 
Jeg begynte å innse at jeg hadde fått en nesten histo-
risk rolle. Jeg befant meg jo midt oppe i bokkulturen 
og laget bøker for forlag i overgangen mellom  
1970- og 80-tallet, da det ble slutt på boktrykket.

Minervas ugle begynner først sin flukt når 
det skumrer …

Boktrykkerne hadde en faglig integritet som jeg 
elsket. Jeg var privilegert som fikk oppleve det. Noe 
av ideen var å ta vare på og legge fram bevis for at 
bokkulturen hadde vært usedvanlig rik. Jeg hadde 
lyst til å lage en bok der «utvalget er personlig – det 
meste lidenskapelig». 

Jeg har brukt mye tid på eldre bøker for å kunne 
studere det moderne i vår forhistorie. Det gjør 
inntrykk når det i en bok full av spindelvev ligger et 
grep som fortsatt framstår som nytt. Jeg har samlet 
på de øyeblikkene. Det er dette jeg tenker på når jeg 
snakker om bøker som ressurser eller ligninger for 
å forstå problemstillinger i samtiden. Jeg prøver å 
forstå min tid.

Bokas forside viser tittelen i blysats med løse typer. 
Hva er det vi ser på baksiden? 

Jeg ville ha et autentisk uttrykk, så jeg festet blind-
materiell og typer i en stålramme og la den på en 
kopimaskin. På baksiden dukket det opp noe jeg aldri 
hadde sett før: Jeg oppdaget hvordan typografene 
hadde brukt tynt silkepapir for å justere typenes 
trykkhøyde. Alt må være presist i boktrykk, vet du. 
Nå er det bare flatt alt sammen. Elektronikken er 
dønn flat: Det blir bare påstander om at det fins rom.

På nettsidene til arkivet (guttormsgaardsarkiv.no) 
har dere likevel klart å strekke dette «flate» rommet  

Tegning av Niels Nielsson Skum (1872–1951). Foto Silje Schild

Thomas Bewick, History of British Birds (1797). Foto: Silje Schild 
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langt, særlig ved å jobbe med ekstreme forstørringer 
av gjenstandene. Publikum kan gå så langt inn i 
bildet at den avbildete gjenstanden framstår som 
noe annet, noe nytt. 

Denne bevegelsen inn i bildet er for meg akkurat det 
samme som å reise ut i verden. Zooming og reising 
er to sider av samme sak. Det handler om å se  
gjennom konvensjonene, se sin egen kultur fra  
utsiden – eller forsøke å gå lengst mulig inn i den. 

Arkiv-boka beveger seg også inn i tingene. Boka er 
en kvadratisk mappe som foruten diverse andre 
trykksaker inneholder fire hefter med til sammen 
576 bildesider som skaper en assosiativ bevegelse 
gjennom arkivet. Var dette montasjeverket et for-
søk på å orientere deg i alle gjenstandene, bøkene 
og trykkene dine?

Ja, jeg forsøkte å forstå det som tidligere hadde vært 
ren intuisjon. Jeg oppdaget at jeg har hatt en teft 
for å se sammenhenger og fikk en slags selvtillit 
på vegne av mitt eget blikk, måten det har søkt på 
i alle år. Arbeidet med Arkiv innebar å gå fra det 
resultatorienterte til noe mer prosessuelt. Ingen  
ting sto stille. Jeg måtte leve i det kaoset.

Ingen av dine egne arbeider er inkludert i bilderek-
ken i Arkiv. Til gjengjeld la du to originaltrykk inn 
i boka. 

Ja, de ligger for seg. De kom til mot slutten, fordi jeg 
hadde lyst til å ha med spennet mellom hånden og 
teknikken.

Fortell om det siste trykket, som ser ut som en streng 
konstruktivistisk komposisjon. Jeg må innrømme at 
jeg ikke skjønte hva det var før du fortalte meg det. 
Det er avtrykk av typografisk blindmateriell, altså 
elementene som fyller rommet rundt typene i hånd-
sats. Du gjør med andre ord blindmateriellet synlig?

El Lisitskij gjorde noe tilsvarende i For stemmen i 
1922, Vladimir Majakovskijs diktbok for opplesning. 
Det er disse elementene boktrykkerne opp gjennom 
historien har brukt for å kunne holde orden på og 
konstruere boksiden.

Bakgrunnen blir figur, forutsetningene synlige. 
Samlingen din, og særlig arbeidet med Arkiv,  
kan sies å dramatisere et kunsthistorisk  
grunnspørsmål: Hvordan skape en form for  
orden i alle bildene som finnes? Du lager et  
utvalg, en sortering, en helhet, men alle inn- 
trykkene truer også med å oppløses i kaos.  

Kan ordet «forutsetninger» være en nøkkel i denne 
sammenhengen?

Gjenstandene jeg samler på, er resultat av ulike  
forutsetninger. Gjennom tingene kan jeg analysere 
meg fram til forutsetningene, og forståelsen av dem 
gir en orden i uordenen. En annen måte å si det på  
er at jeg samler bevis for at noe er mulig, impulser 
for å holde motet oppe. Ta de russiske krigsfange- 
arbeidene jeg stilte ut forrige vinter. Der snur jo 
forutsetningene nesten alt på hodet. I dag tenker jeg: 
For en kultur de gutta kom fra! Sangen og ideologien 
og håndverket. De arbeidet barbeint i kulda og  
laget de mest fantastiske gjenstander som bytte-
midler mot mat og, enda viktigere, for å bevare sin 
verdighet. Prosjektet mitt er å trekke fram de utsatte, 
outsidere og minoritetskulturer.

Du har skrevet at du ville lage nye fortellinger,  
«en rausere, romsligere kunsthistorie»?

Glimt av nye fortellinger, glimt inn i historien.

Arkiv artikulerer sin egen historie i bilder. For 
meg er det nærliggende å bla igjennom boka fra 
begynnelse til slutt.

Er det? Jeg tenker mer på det som en historie som 
forandrer seg avhengig av hvordan man blar. Det 
kan gjøres på tusen ulike måter.

Du har brukt paginering, så vidt det er, men den 
er ikke til særlig hjelp for de som ønsker å orientere 
seg i boka.

Nei, det er sidetall på hver femtiende side eller 
noe. Jeg angrer nesten litt på at jeg ikke har mer 
av det. Ideen var å sette i sving en assosiativ 
hukommelse, at man skulle orientere seg ved 
hjelp av assosiasjoner bildene imellom heller 
enn gjennom sidetall. Men nå har selv jeg, som 
laget boka, problemer med å finne fram!

Hvordan gikk du fram under komponeringen 
av boka?

Guri Dahl fotograferte. Jeg printet ut et utvalg 
i riktig størrelse og la bildene utover. Av hvert 
motiv hadde jeg kanskje 10–15 bilder. Bildene 
fløt overalt; det var tusenvis av dem.

Hvor lenge levde du med bildene spredt omkring 
på den måten?

Vladimir Majakovskij & El Lissitskij, Dlia Golosa (1923). Foto Silje Schild

Guttorm Guttormsgaard,  Arkiv: en bildebok (2010). Foto Silje Schild
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Minst tre år. Hvis jeg skulle hatt timelønn ville det 
blitt den dyreste bokproduksjonen i verden. Det tok 
altfor lang tid, jeg holdt på å bli sprø. Jeg har aldri 
strevet så mye med noe som med Arkiv. Etter hvert 
ble bildene så likeverdige. De mistet liksom sin plass 
i sammenhengen. Dermed ble det viktig for meg å 
finne nye sammenhenger. At de to bildene der står 
sammen, synes jeg er helt vilt når jeg ser det igjen 
nå. Men det er jo noe øyelignende inni her, og det er 
noe øyelignende inni der. Jeg tenkte: Jøss, kanskje 
jeg lager en bildehaikubok?

Visste du at haikudiktet var viktig for Eisenstein  
i hans montasjeteori? Ellers er kunsthistorien  
full av montasjeverk der sammenstøtene skal  
iscenesette psykiske eller politiske konflikter:  
det surrealistiske møtet mellom en symaskin og  
en paraply på disseksjonsbordet, John Heartfields 
fotomontasjer osv. 

Det er jo litt av det samme hos meg. Folk vil si at det 
er mye her som ikke hører sammen.

Det kan du si, og det er ikke vanskelig å finne 
latente konflikter i boka. Likevel synes jeg at alt 
lever nokså fredelig sammen.

Det er fordi alt er av samme materiale. At alt er 
reproduksjoner på papir, skaper en nivellering.  
Noe av faren ved tradisjonelle bøker er at de så  
å si «anonymiserer» gjenstandene de formidler.  
Det blir liksom en slags lek med påstander.

Dette kunne jo også vært beskrivelser av Arkiv. Du 
anonymiserer, nivellerer og leker med påstander. 
På hvilken måte er det du gjør annerledes?

Det kan jeg ikke svare på. Det handler om intuisjon, 
om opparbeiding og bearbeiding av erfaringer 
gjennom et helt liv. I stedet for sammenstøt 
vil jeg ha møter mellom ulike materier, møter 
der elementene er åpne for hverandres iboende 
muligheter.

Meieriet ligner stadig mer på en institusjon. Det er 
selvfølgelig viktig at arkivet sikres for framtiden 
og i enda større grad åpnes for publikum. Den 
pågående katalogiseringen av samlingen innfører 
imidlertid et ordenssystem som på mange måter 
står i motsetning til prinsippene som hittil har 
styrt arkiv- og utstillingspraksisen her. Kan den 
assosiative, visuelle hukommelsen du ville sette i 
sving med Arkiv-boka, operere under forhold der 
hver gjenstand er behørig indeksert og katalogisert 
i henhold til definerte kriterier?

Når vi skal katalogisere, kan vi selvsagt ikke unngå å 
bruke et klassifiserende språk, men på en eller annen 
måte må vi forsøke å bringe inn det assosiative. På 
reiser har jeg ofte oppsøkt lokale museer, for eksem-
pel i Kina eller i ørkenområdene i India og Iran. I Kina 
kunne et forfinet maleri og de mest fantastiske kalli-
graferte bøker være stilt ut ved siden av menneske-
fostre på glass. Mye var ikke-logisk og ikke-europeisk 
og gjerne helt klampete tråkking i salaten. Der lå det 
nydeligste teppet du kunne tenke deg sammen med 
noen absolutte groteskerier som ikke hadde noe 
med teppet å gjøre, men som var verdsatt på stedet. 
Provinsmuseer har nok vært en stor inspirasjon! 
Dette har jeg faktisk ikke tenkt på før i dag.

Vil du at Blaker meieri skal bli et provinsmuseum?

Ja! Hvis vi bare kunne finne en skikkelig beduin av 
en prosjektleder. Kunsten er aldri uskyldig, men i et 
provinsmuseum er den uskyldigere.

* * * 

Det har gått fem år siden vi satt her på kjøkkenet 
og begynte på denne samtalen. Om jeg ikke akku-
rat har blitt beduin i mellomtiden, så har jeg 
i alle fall, først gjennom å lage en rekke utstillinger 
og senere som styreleder, blitt involvert i arkiv-
prosjektet på en helt annen måte enn jeg var den 
gangen. 

Og jeg har blitt eldre. Jeg kjenner at jeg ikke har den 
samme oppdageren i meg som før … Men så oppdager 
jeg plutselig noe likevel. De tre kitsch-maleriene jeg 
kjøpte i forrige uke, for eksempel, de er så friske. Her 
er det tiur og elg, robåt, skogsvann og fyr på bålet. 
Hva er det med disse motivene? Mange vil si at de 
skal vekke gjenkjennelse hos folk. I så fall: Er den 
gjenkjennelsen annerledes enn den du og jeg føler 
overfor dette Mathias Stoltenberg-maleriet av gutten 
med sommerfuglen? Jeg har ikke svar på dette. Hvor 
begynner kunsten?  

Jeg stilte jo ut lignende malerier på Stenersen. 
En venn av meg overhørte noen publikummere som 
mente at akkurat det var en skandale. Motivene er 
så alminnelige, men disse bildene treffer noe i meg 
som fortsatt søker.

KJENT UKJENT, het utstillingen ... Mange følte 
at den var en definitiv presentasjon av arkivet. 
Noen foreslo til og med at utstillingen kunne 
bli stående der permanent. Museet skulle jo 
uansett stenge. 

Oppslag fra  Arkiv: en bildebok. Foto Silje Schild
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Da ville vi i så fall sluppet belastningen med å få alt 
tilbake i hus. 

For meg ligger selve attraksjonen i Guttormsgaards 
arkiv i at samlingens mål, mening og bruksområde 
ikke er definert på forhånd. Arkivet er fristilt fra 
føringene som per definisjon ligger til grunn for 
virksomheten til museer og biblioteker, enten de er 
etnografiske, kulturhistoriske, tekniske eller kunst-
neriske. Dette har gitt deg et unikt utgangspunkt 
for å utfordre disse institusjonenes kategorier, 
hierarkier og pedagogiske modeller. En permanent 
utstilling ville fratatt arkivet den dynamikken og 
åpenheten som definerer prosjektet. Når vi snakker 
om å sikre samlingen for framtiden, handler det 
for meg om å ivareta denne omskifteligheten. 

Det er det som blir stiftelsens utfordring. Det er også 
derfor samlingen ikke kan stykkes opp i atskilte 
deler. Det er ikke enkeltgjenstandene som er viktige, 
men sammenhengene dem imellom.

Det har slått meg at arkivprosjektet er et strålende 
eksempel på det kunsthistorikeren Claire Bishop 
kaller «radikal museologi». Med det viser hun til 
virksomheter der «det som er blitt forbigått, under-
trykt og avfeid av de dominerende klassene» løftes 
fram, og der museumssamlingen blir et utgangs-
punkt for å forestille seg alternativer, «et arkiv for 
allmenningen heller enn et skattkammer». Med 
opprettelsen av stiftelsen vil vi være et steg nær-
mere at arkivet faktisk tilfaller allmenningen. 

Jeg vil at arkivet skal romme alt det jeg ikke fikk lære 
på skolen, fra barneskole til kunstakademi, fortellinger 
som i en eller annen forstand ble holdt tilbake fra 
meg. Om minoritetskulturer, for eksempel, eller om 
verdien av det kollektive. Vi blir lært opp til å hylle 
suverene enere. Det er derfor jeg har vært så opptatt 
av fjelloverganger; de forteller en annen historie, om 
felles bestrebelser. 

Er arkivet et lærested like mye som et visningssted?

For ikke å si verksted. Jeg har i alle fall lært mye av 
arkivet. Det har hele tiden vært drivkraften.

Hva har du lært?

Jeg kunne godt ha sagt noe om det, men det ville ikke 
gi svar på det du spør om. Beklager! La meg heller  
vise deg en ny bok jeg har kjøpt. Den er av Samuel 
Kleinschmidt. Han var et misjonærbarn som ble 
født på Grønland. Han skrev grammatikker og 
ordbøker for det grønlandske språket. Tittelen kan 

oversettes med «Småfortellinger om misjonærer 
eller: om udøpte hvoriblant noen nå er i ferd med 
å bli omvendt, idet de undervises om frelseren av 
misjonærene, og om noen man ennå ikke har nådd 
ut til».  

Trykt i Nuuk i 1877. Arkivet inneholder en svært rik 
samling av grønlandske trykksaker. Trykkekulturen 
kom sent til Grønland, 400 år etter Gutenberg. 
Likevel skapte dansker og grønlendere en medie-
historisk sensasjon med avisa Atuagagdliutit. Ved 
hjelp av en gammeldags håndpresse utga de en av 
verdens første aviser med fargeillustrasjoner. 

De var konkurrentene til Kleinschmidt, som hadde 
sin egen presse. Der trykket han egenhendig lære- 
bøker, bibeloversettelser og ordbøker han selv hadde 
ført i pennen. Men du må se bakerst! 

Et verdenskart …

Det utrolige er at det ikke er trykt. Han har tegnet 
kartet for hånd, med tusj og vannfarger, i to opplag 
på 800 eksemplarer. For hvert eneste eksemplar har 
han måttet begynne på nytt. Papiret er for tjukt til at 
han kan ha lagt det over en mal. 

Du kan faktisk skimte to små hull der han har satt 
passeren for å slå omkretsen av verden. Katolske land 
er gule, ortodokse grønne og protestantiske røde.

Og Grønland er hvitt! Boka har et putlete format, 
men det er nettopp det jeg liker: Den lille boka 
rommer en hel verden. Det er nesten så man blir 
omvendt.

Det er mange som har opplevd slike små omvendelser 
på Blaker, der man, gjerne på tomannshånd 
med deg, har fått erfare en helt særegen, intim og 
konkret omgang med tingene. Man åpner en bok 
og oppdager plutselig at sentrum i verden flytter 
seg litt. Sjenerøsiteten i slike møter vekker både 
begeistring og nysgjerrighet.

Hos meg også. Jeg er hele tiden på jakt etter noe 
ny-sett.

Samtidig leder slike møter gjerne til bekymrede 
spørsmål om hva dette stedet vil bli uten deg, hva 
arkivet kan være uten Guttormsgaard. Det er ikke 
vanskelig å forstå denne bekymringen. Noe av det 
unike ved Guttormsgaards arkiv ligger åpenbart  
i den subjektive tilnærmingen og personlige 
formidlingen. Men om ikke denne tilnærmingen 
i en eller annen forstand var eksemplarisk og 

Samuel Kleinschmidt, Verdenskart (1877). Foto Anders Henriksen
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overførbar, hadde ikke prosjektet evnet å vekke 
gjenklang hos så mange. Når jeg de siste årene har 
laget utstillinger og publikasjoner med utgangs-
punkt i Guttormsgaards arkiv, har jeg aldri opp-
levd at jeg har trådt inn i et privat univers, eller 
at det personlige utgangspunktet som samlingen 
uomtvistelig har, har stått i veien. Det ville være 
ironisk om vi skulle legge lokk på den nevnte åpen-
heten ved å føre det hele tilbake til din person. 
Kort sagt: Du bor her nå, men Guttormsgaards 
arkiv er ikke noe kunstnerhjem.

Jeg likte formuleringen om et arkiv for allmenningen. 

Strengt tatt er det ikke noe arkiv heller, men en 
kuratert samling.

Det var Espen Søbye som i sin tid foreslo betegnelsen. 

I motsetning til ordet «samling» signaliserer 
«arkiv» en tilknytning til en operativ virksomhet. 
Store norske leksikon definerer et arkiv som 
«dokumenter som er skapt av eller har kommet inn 
til en virksomhet som ledd i denne virksomhetens 
oppgaveløsning, saksbehandling og administra-
sjon». I vårt tilfelle tjener ikke arkivet noen annen 
virksomhet, arkivet er så å si sin egen virksomhet, et 
produksjonssted like mye som et oppbevaringssted. 

Det var nettopp det jeg likte med visjonen om et 
verkstedbibliotek på Nasjonalbiblioteket. Det ble 
ikke noe av, men ideen om at et bibliotek også kan 
drive produksjon, appellerer fortsatt til meg. Et 
bibliotek eller arkiv bør ikke bare romme bøker og 
gjenstander, men også summingen av stemmene 
som har bidratt til å forme dem. 

For fem år siden snakket vi så mye om ulike 
grensesnitt til arkivet, på skjerm og i bokform, at 
provinsmuseet nærmest framsto som et imaginært 
museum. Den franske forfatteren André Malraux 
brukte betegnelsen for å beskrive et slags virtuelt 
museum gjort mulig av reproduksjoner og der 
beholdningen til enhver tid kunne inngå i nye 
konstellasjoner, på boksiden og i hukommelsen. 
Men til forskjell fra det imaginære museet består  
jo arkivet av fysiske gjenstander.

Ja, og det finnes ikke hvite hansker her. Om tingene 
ikke kan brukes, har de ingen verdi. Dette stedet 
skal ikke være noe opphøyd. Jeg lurer på om ikke 
meieriet kunne være et sted der gjenstander kunne 
bytte plass med hverandre. 

Eh ...?

Se for deg at det er doble vegger overalt og at du 
åpner ei luke og så er det en gjenstand der. Et tater-
arbeid, for eksempel, eller en trefigur av Döderhultarn. 
 Men neste gang du åpner luka, er det noe annet der, 
for personalet går rundt og flytter på ting. På museer 
står ting på samme sted. Man blir skuffa om ikke van 
Gogh henger der han pleide å henge. 

Det høres ut som en heller imaginær løsning ...
 
Poenget er å holde det i bevegelse. 

Samtidig insisterer du på at samlingen i en eller 
annen forstand er stedbunden, at den hører 
hjemme på Blaker?

Det å være i utkanten er en egen kvalitet, og Blaker 
ligger på ideell avstand fra byen. Man må oppsøke 
stedet, reisen hit blir en verdi i seg selv. Halvveis fra 
Oslo til Blaker slår toget følge med Glomma. Jeg  
sitter alltid på venstre side ut av byen, og på høyre 
side når jeg skal innover. Lensene i elva er våre  
pyramider. I Egypt var pyramidene gravsteder og 
markører for et sosialt hierarki. Lensene handler om 
noe annet. Glomma var Norges største arbeidsplass, 
og det ble transportert tømmer til hele Europa 
herfra. Det henger liksom lapper på lensene: 
Amsterdam, London, Venezia … Alt dette inngår, 
slik jeg ser det, i arkivet. Det gamle fotografiet av 
tømmerfløterne er blitt en metafor for hele prosjektet. 
Det handler om samarbeid og om overlevelse. Bildet 
er tatt rett utenfor her. Da jeg nylig ble invitert til å 
lage en utsmykning til kommunens nye aldershjem, 
sa det seg selv at motivet måtte bli Glomma. Alle som 
havner på hjemmet, har et forhold til elva og kan 
peke ut sine favorittsteder. Jeg er blitt veldig glad  
i dette området. 

Du finner Blaker på gamle kart, men ikke Lillestrøm. 

Det er fordi stedet var sentralt i tidens infrastruktur, 
et sundsted der kongeveien til Sverige krysset 
Glomma. Nå har vi toget til Sverige som passerer 
hver dag. Det er hull i Norge – det liker jeg. 

Akkurat nå forbereder en gruppe kunstnere fra 
Tyrkia, Canada, Østerrike, Sverige, Sveits, Spania 
og Usbekistan en utstilling nede i meierilokalet. 
De sier de aldri har sett et lignende sted, men det 
er åpenbart at de ikke føler seg fremmede her.

Jeg aner ikke hva de finner på! Men det blir ikke 
bedre enn når det plutselig banker en ung kunstner 
fra Tasjkent på døra og spør om hun kan få komme 
inn for å studere skulpturer av Lillebet Foss.

Sortland Kunstforening har inngått et samarbeid 
med kunstner Eva Bakkeslett. Hun tar utgangs-
punkt i historien til den fredete kinoen på Sortland 
fra 1950. Gjennom et samarbeid med en gruppe på 
10–20 deltakere, vil hun skape en interaktiv fore- 
stilling, et slag «Wunderkabinett» som skal oppleves 
som en vandring gjennom de ærverdige lokalene. 
I tillegg til medvirkende aktører, vil forestillingen 
inkludere en samling gjenstander, projeksjon, lyd og 
lys. Prosjektet finner sted i november 2018. 

De ti kunstforeningene som deltar i NåDa mottar 
kroner 100 000 hver fra Norske Kunstforeninger 
til sine prosjekter og søker i tillegg midler lokalt. 
Sortland Kunstforening har hittil mottatt midler fra 

Nordland fylkeskommune og Vesterålen Sparebank. 
Sortland Kunstforening har hittil mottatt midler fra 
Nordland fylkeskommune og Vesterålen Sparebank.

De andre kunstforeningene som deltar med 
ulike prosjekt under vignetten NåDa er: 
Asker Kunstforening, Halden Kunstforening, 
Osterøy Kunstlag, Røros Kunstlag, Sandefjord 
Kunstforening, Sandnes Kunstforening, Surnadal 
Kunstforening, Ullensaker Kunstforening, Volda og 
Ørsta Kunstlag.

www.kunstforeninger.no/prosjekter/naada

Sortland Kunstforening 
med «Wunderkabinett»

Norske Kunstforeninger har invitert ti kunstforeninger til å delta i prosjektet 
NåDa. I prosjektet møtes samtidskunst og kulturarv og målgruppen er 
barn og unge fra 12–18 år. NåDa gjennomføres i 2017–2019 og er gjort mulig 
gjennom en gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Fra den nå fredete gamle kinoen på Sortland som stod ferdig i 1959. Arkitektene 
var Einar Karstad og Tobias Ritzau. Foto: Sortland Kunstforening.
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«Craft appears to be everywhere, and everyone 
wants to be associated with the values of craft»1 

(Håndverk ser ut til å være overalt, og alle ønsker å 
være knyttet til kunsthåndverkets iboende verdier) 
skriver André Gali i en artikkel fra 2015 i Norwegian 
Crafts Magazine. Her forklarer han den voksende 
interessen for kunsthåndverk til fagfeltets iboende 
kvaliteter som taktilitet, materialkunnskap, ferdig-
heter og praktisk kunnskap, samt lokalproduserte og 
miljøvennlige objekter laget for hånd. Kunsthånd-
verk knyttes ofte til dagligliv, til det hverdagslige og 
det fysiske. For mange framstår den materialbaserte 
kunsten som nær, med sine referanser til verdivalg, 
kulturell identitet og tradisjon, om hvordan vi har 
levd og lever våre liv. 

Som felt besitter kunsthåndverket en stilltiende 
kunnskap basert på intuisjon og materialforståelse 
utviklet gjennom erfaring og praksis i kunstnerens 
studio. Dette er kunnskap forankret i kroppen, og 
– vil noen hevde – vanskelige å oversette i ord. Det 
er gjennom hånden at keramikeren vet når leiren er 
ferdig bearbeidet og klar for dreieskiven. Innsikt om 
materiale og prosess utvikles og spres i arbeids- 
situasjonen, gjennom demonstrasjon og observasjon 
vel så ofte som gjennom lærebøker og tilegning av 
teori. Det kan oppleves som utfordrende å begrunne 
kunnskapen samlet i kunsthåndverket i forhold 
til vitenskapelig prosess. Like fullt har kunsthånd-
verkets intuitive kunnskapsutviklingsmodell en  
relevans også vis à vis material- og teknologi-utvikling. 

Koblingen mellom kunsthåndverk og teknologi er 
ikke ny, de tidlige keramikerne, metallsmedene og 
glassblåserne var pionerer innen materialforskning 
og teknologi. Kunsthåndverk og teknologi kan vise til 
gjensidig påvirkning i en lang og innholdsrik historie 
som på langt nær er avsluttet. Ny kunnskap og  
teknologi fortsetter å finne veien inn i kunstnerens 
studio. Laserskjærere og 3d-skrivere er ikke  

fremmede for kunsthåndverkeren i 2018, men 
har blitt naturlige verktøy i kunstnernes prosesser.  
Teknologi anvendes imidlertid ikke bare som 
et produksjonsverktøy, men også, som hos 
kunstneren Pearla Pigao (f. 1984 i Lillesand), 
som bærende element i fortellingen. 

Pigaos prosjekt fra 2017 med tittel Sinus er en 
større, interaktiv tekstil lydinstallasjon hvor kunst-
neren undersøker hvordan musikk og lyd kan 
materialiseres gjennom tekstil. Verket består av 
tekstile teknikker i digital håndvev i tillegg til 
bestanddeler fra musikk- og elektronika-verdenen; 
modulær synth, oscillatorer, forsterker og høyttalere. 
 Arbeidet kan betraktes som en oversettelse hvor 
ulike lydstrukturer transformeres til taktile opp-
levelser. Ved å bruke metalltråder som renning 
og innslag i veven, omdannes den vevde flaten 
til et instrument ikke ulikt thereminen2. Lyden i 
dette tekstile instrumentet bygges på en-frekvente 
toner eller sinustoner3, og mønstringen i veven tar 
utgangspunkt i (digitale) transkriberinger av disse. 
Lydbildet og den tekstile mønstringen er derfor av 
samme lydnatur. 

Med Sinus omgjør Pigao lyd til tredimensjonal 
form, noe man fysisk kan ta på og bevege seg rundt, 
samtidig som tekstilet får en utvidet lydbasert til-
stedeværelse. Arbeidet aktiviseres i det betrakteren 
beveger seg i og rundt tekstilene. Lydbildet endres 
av tilskuernes bevegelser og nærhet til tekstilet.  
I samspill med tekstilene blir betrakteren medskaper 
av verkets lyd-komposisjon, arbeidet blir interaktivt. 

Hva med framtiden, hvordan går det med kunst-
håndverket framover? I en omskiftelig verden vil 
kunsthåndverk være relevant i et stadig mer mobilt, 
globalt, digitalt og høyteknologisk samfunn? Kan 
kunsthåndverket ha en medvirkende rolle for å løse 
noen av våre mer presserende problemer, som kli-
maendringer eller nullutslipp? Vårt begjær etter de 

Kommentar utenfra 

Pearla Pigeo, Sinus (2017). Lydinstallasjon, 
interaktiv tekstil. Foto: Vegard Kleven

Kunsthåndverk 
og teknologi

Tekst av Lars Sture
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nyeste, oppdaterte elektroniske produktene,  
kombinert med tech-industriens egeninteresse  
i å produsere forbruksvarer og elektronikk med  
en utløpsdato innebygd i programvaren, resulterer 
i store mengder avfall. Elektronikk som kasserte 
TV-apparater og mobiltelefoner utgjør et stadig  
voksende miljøproblem. I følge FN-rapporter 
utgjorde elektronisk avfall nærmere 45 millioner 
tonn i 2016, der kun en liten del (20 %) ble samlet  
og resirkulert. Verdien av gjenvinnbare edelmetaller 
(gull, sølv, platina, palladium m.m.) i e-avfallet  
blir beregnet til 55 milliarder amerikanske dollar. 

Dette er noe som særlig opptar samarbeids- 
prosjektet Conversation Piece av og med de  
Stockholms-baserte smykkekunstnerne Beatrice 
Brovia (1985, Italia) og Nicolas Cheng (1982, Hong 
Kong). Med bakgrunn fra arkitektur og produkt-
design har de to kunstnerne en uttalt interesse for 
tverrfaglighet, og deres prosjekter tar ofte utgangs-
punkt i en antropologisk og undersøkende holdning 
til forholdet mellom kunsthåndverk og teknologi.

I prosjektet Gold Rush som Brovia og Cheng viste 
under Schmuck 2017 i München, tar de et dypdykk 
ned i materialkulturen omkring gull som ressurs. 
Gull er et kontroversielt mineral med en ladet his-
torie knyttet til stats- og pengemakt. Kommersiell 
gruvedrift på gull er en fortelling om misbruk  
av mennesker og miljø, om giftige kjemikalier,  
forurensing og store naturinngrep. Gull er også en 

viktig byggekloss/premiss for funksjonalitet  
i tech-produkter, og skjult i våre mobiltelefoner  
og datamaskiner har materialet umerkelig blitt  
en del av vårt dagligliv. Gjennom en serie enkelt 
sammensatte smykker, brosjer og anheng bestående 
av e-avfallsmateriale i form av edelmetaller hentet 
ut fra asiatiske resirkuleringsselskap og bearbeidet 
i kunstnernes atelier, retter Brovia og Cheng blikket 
mot mekanismer i et materialsystem basert på 
etterspørsel, utvinning og forsyning som vi som  
forbrukere vanskelig kan kontrollere eller unnslippe. 
Ved å gjøre gull skjult i kasserte mobiltelefoner og 
elektronisk avfall om til bærbare smykker synliggjør 
kunstnerne et komplekst og lite transparent sosialt 
og økonomisk nettverk og gir oss en forståelse av 
en ny kulturell betydning dette edelmetallet har i 
vår samtid. 

1 André Gali: A Golden Age of Craft, Norwegian Crafts 
Magazine 4/ 2015. http://www.norwegiancrafts.no/articles/
craft-is-cooler-than-ever

2  En theremin består av en elektronisk svingekrets, hvor 
musikerens hender beveger seg mellom antennene og 
forstyrrer det elektromagnetiske feltet og selv blir en del 
av denne kretsen. https://snl.no/theremin

3 SINUSTONE: En ren tone med kun én bestemt frekvens, 
dvs. en tone uten overtoner. En slik ren lydbølge 
(sinusbølge) kan kun frembringes av et oscilloskop eller 
et elektrisk instrument. Brukes i elektroakustisk musikk. 
http://www.musikkordboken.no/ord-s.html

Beatrice Brovia / Nicolas 
Cheng, Conversation Piece, 
Gold Rush (2016). Anheng, 
gull, sølv, kvartskrystall, 
reflekterende tråd, elektrisk 
lodding.Foto: Beatrice 
Brovia/ Nicolas Cheng

Beatrice Brovia 
/ Nicolas Cheng, 
Conversation Piece, 
Gold Rush (2016). 
Halskjede, gull, e-avfall 
metall, kvarts-krystall, 
silke. Foto: Beatrice 
Brovia / Nicolas Cheng
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Beatgenerasjonen og kjønnsroller
Frida Forsgren
Novus forlag, 2017

Boken presenterer fire kunstnere i beat-
miljøet i California på 1950- og 1960- 
tallet: Jay DeFeo, Joan Brown, Patty 
Jordan og George Herms. Den samlende 
tematikken er hvordan de bryter ut av 
samfunnets etablerte kjønnsrollemønstre 
og i stedet velger egne, frie og kreative 
livsveier. For beatkunstnerne var kunst, 
kjærlighet og vennskap viktige samlende 
kategorier som visket ut splittende 
kjønnsbarrierer i et ellers svært konformt 
USA. Disse kunstnerne utfordret tradi-
sjonelle kjønnsroller før feminisme og 
likestilling ble et tema på 1970-tallet, og 
var viktige foregangskvinner og -menn. 
Frida Forsgren er førsteamanuensis ved 
Institutt for religion, filosofi og historie 
ved Universitetet i Agder.

Hessdalen
Ivar Kvaal
Journal, 2018

I flere tiår har befolkningen i Hessdalen 
vært besatt av UFO -observasjoner. 
Fotograf Ivar Kvaal har besøkt stedet i 
Sør-Trøndelag for å finne ut hvorfor. Ola 
Vikås skriver: «Hessdalen hadde allerede 
blitt tømt for livskraft da de første lysene 
kom til syne. I en tid da den kalde krigen 
fortsatt var innhyllet i et tåkeslør av hem-
meligheter og usikkerhet, og i et samfunn 
hvor menneskene historisk og tradisjo-
nelt sett var «lukket», tok det lang tid før 
noen turte å snakke om det de hadde sett. 
Ikke engang naboer som var en del av en 
nær, men stadig minkende befolkning, 
var klar over at de i fellesskap var vitne 
til det samme fenomenet natt etter natt. 
I løpet av noen kalde netter i 1981 skjedde 
det en endring. Lyset som hadde som 
hadde blitt observert i Hessdalen, hadde 
vært skarpt nok til at det hadde tiltrukket 
seg oppmerksomhet også utenfor bygda. 
Et ivrig pressekorps gjorde at den vanlig-
vis så avsidesliggende bygda fikk skrevet 
et nytt kapittel i sin historie. Fra å være 
en bygd som ikke hadde annet å tilby enn 
et kommunehus og en dagligvarebutikk, 
har Hessdalen blitt et samlingssted, et 
referansepunkt for en mangslungen 
gruppe mennesker uten annen felles 
interesse enn at de er på søken etter noe 
de ikke kan forstå. Men den etterlengtede 
oppmerksomheten førte bare til latterlig-
gjøring og stigmatisering.» 

Gerhard Munthe
Norwegian Pioneer of Modernism
ARNOLDSCHE Art Publishers, 2018

Gerhard Munthe (1849–1929) betraktes 
som en av de mest betydningsfulle og 
unike kunstnerne innen Art Noveu- 
bevegelsen, også internasjonalt. Hans 
radikale, abstrakte stil basert på norsk 
folkekunst, kan sees på som forløper 
for det tjuende århundres modernisme. 
Blant Munthes hovedverk finnes en hel 
rekke romdekorasjoner som f.eks. Hol-
menkollen Turisthotell (1896–98) i Oslo 
og Håkonshallen i Bergen (1910–15). En 
rekke illustrasjoner av eventyr og balla-
der som ble laget i 1892–93, la grunnlaget 
for en fornyelse av kunst- og håndverk-
stradisjonen (Decorative Art) i Nord- 
Europa, fortrinnsvis gjennom billedvev- 
industrien. Munthes arbeider som 
designer dekker feltene innen tepper, 
billedvev, smijern, møbler, glassarbeid, 
sølv, porselen, tapet, bokbinding, design 
av fonter og Ex libris. Forfatter og Kunst-
historiker Jan Kokkin har i tillegg til å 
skrive en rekke biografier og bøker om 
kunst, også vært kunstkritiker i Dagens 
Næringsliv og Morgenbladet. Han er 
også frilanskurator og foredragsholder.

Tussøy
Ingun Alette Mæhlum
Kehrer Verlag, 2017

Bare sju mennesker bor på den lille øya 
Tussøy i Troms. Øya har vært bebodd 
siden tidlig jernalder. Rundt 1950 bodde 
det 60 innbyggere her, men sentralise-
ringen i årene som fulgte, gjorde at folk 
flyttet til mer sentrumsnære steder hvor 
skole- og utdannelsestilbud og arbeids-
markedet fremsto som mer lettvint og 
forlokkende. Men ikke alle forlot. og 
spørsmålet er: hvorfor ikke? Hva var det 
som gjorde at noen ønsket å bli værende? 
Interaksjonen mellom menneskene og 
naturen er bakgrunnen for bokprosjektet. 
En tankegang om at naturen rundt deg 
er avgjørende for hvilken person du 
utvikler deg til å bli, gjør seg gjeldende. 
En blir nødt til å tilpasse seg når en bor 
i nærhet til naturen. Marginene er små 
og naturen kan utgjøre en viss fare om 
en ikke lytter og respekterer denne. En 
må kjenne alle undervannsskjærene og 
kunne lese værtegnene. I stedet for å tro 
at du skal erobre naturen, må du opptre 
med ydmykhet. Hvis ikke blir naturen 
en fiende. Denne kunnskapen tar 
generasjoner å lære og forstå. Hva skjer 
hvis vi mister denne kunnskapen? 

Country.Rock
Morten Andersen
Teknisk Industri, 2017

Fotoboken Country.Rock av Morten 
Andersen er resultatet av flere reiser til 
Nord-Norge over en periode på 3–4 år. 
Boken tar for seg den utfordrende naturen 
og de vidstrakte, uberørte landskapene 
som kontrast til regionens små og fjernt- 
liggende lokalsamfunn. Andersen 
benytter seg av en sjangeroverskridende 
tilnærming til dokumentarfotografi 
hvor bildene i boken kontekstualiseres 
gjennom et post-apokalyptisk, science 
fiction-inspirert narrativ. I Andersens 
forestilte framtid har en uspesifisert 
katastrofe gjort Europas urbane befolk-
ningssentre ubeboelige. De overlevende 
– for det meste ungdom – har migrert 
nordover, i et forsøk på å skape nye 
fellesskap og levesett. Nordområdene blir 
tenkt som et fristed fra vår tids sosiale og 
politiske feiltrinn; blanke ark for en radi-
kal og post-kapitalistisk framtid. Kaldt, 
snøfylt terreng fremstår som uberørt 
av menneskelig aktivitet. Enkeltfigurer 
stirrer inn i den vidstrakte, tåkefylte 
avstanden i komposisjoner som minner 
om 1800-tallets romantiske malerkunst. 
Bilder av vrakrester skaper koblinger 
mellom samtidscener og det bakomlig-
gende science fiction-inspirerte narra-
tivet. (I forrige utgave av KUNST PLUSS 
kom vi i skade for å kun trykke omslaget 
av Morten Andersens siste bok uten at 
omtalen ble med.) 

Jærmalerne
Hild Sørby
Jæren forlag, 2018

Norges mest kjente landskapsmalere 
oppdaget Jæren i 1880-årene. Kitty  
Kielland var først, og deretter kom mange 
etter. Gjennom tekst og bilder beskriver 
Hild Sørby den kunsthistoriske utviklin-
gen av Jærmaleriet, fra naturalisme,  
over nyromantikk og stemningsmaleri  
til moderne visjon. Samtidig forteller  
hun også historiene om Jærmalerne. 
Boken bygger på «Jærmaleriet» som  
ble utgitt i 1983.

COUNTRY.ROCK

M
ORTEN ANDERSEN

COUN
TRY.ROCK

MORTEN ANDERSENTEKNISK INDUSTRI
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Hva skjer i kunstforeningene?

Sommer 2018

Jonas  Lilleengen, Snow Disorienation aka The Big Whiteout, 
fotografi (2018). Vises i Ørland- og Bjugn  Kunstforening.  



KUNST PLUSS #2, 201862 + 63

Arendal Kunstforening
Nedre Tyholmsvei 7B, Arendal

30.06.–22.07.
Øystein Wyller Odden,
Videoarbeider

Bodø Kunstforening
Storgt. 9, Bodø

09.06.–15.07.
Temp 
Anne Thomassen, Heidi 
Bjørgan, Ruth Moen og Anne 
Helen Mydland

04.08.–26.08.
Mattias Härenstam

06.09.–21.10.
Bodø Biennale

06.09.–21.10
Karin Blomgren
Installasjon

Bømlo Kunstlag
Bømlo Kulturhus, Kulturhusveien 
20, Bremnes

30.06.–15.08. 
Åse Ljones

o6.10-16.10.
Maria Storaas
Malerier

Drøbak Kunstforening
Varmbadet i Badeparken, Drøbak

 
09.06.–08.07.
Lisa Aisato

14.07.–12.08.
Tove Pedersen

18.08.–16.09.
Anette Krogstad og Johan 
Söderström

Farsund Kunstforening
Galleri Farsund
Kirkegata 4, Farsund

 
18.08.–08.09.
Tone Dietrichson
Maleri, grafikk

15.09.–06.10.
Elena Vorobyeva
Maleri, grafikk

13.10.–03.11.
Kristin Iren Dijkmann
Maleri, skulptur, klebersten

Fet Kunstforening
Galleri Vinkelen, Lenseveien 23

16.09.–07.10.
Grete Næss Ruud
Malerier

Grimstad Kunstforening
Vesteregt. 4, Grimstad

13.06.–17.07.
Kortfilmutstilling

23.06.–19.08.
Tor Arne Moen

20.10.–18.11.
Sølvi Sanden

Hamar Kunstforening
Kirkebakken 12, Hamar

26.05.–10.06.
Lin Petershagen
Malerier
 
25.08.–09.09.
Anne-Lise Toverud
Malerier
 
22.09.–07.10.
Ànyas Koppàny
Malerier og collage
 
20.10.–04.11.
Medlemsutstilling

Hardanger Kunstlag
Utne
30.08.–02.09.
Kaleidoskop
Pavlina Vagioni

Kragerø Kunstforening, 
Rådhusgata 5, Kragerø

12.05.–27.05. 
Kristin Opstad  
Maleri

02.06.–17.06.
Jomfrulandstipendiat  
Stein Are Dahl  
Maleri, grafikk

23.06.–08.07. 
Kari Kolltveit 
Akvarell

14.07.–29.07. 
Trine Lindheim    
Grafikk

04.08.–19.08. 
Sølvi Hurlen     
Keramikk, grafikk

Kunsthall Stavanger
Madlavn. 33, Savanger

14.06.–12.08.
Bendik Kaltenborn

Modum Kunstforening
Kunstsalen i Gamle Vikersund gård 
ved Modum Rådhus, Vikersund

23.08.–02.09.
DYRENE TALER I FANTASI 
OG VIRKELIGHET
kunstnere med tilknytning 
til Modum: Magne Håland, 
Marianne Gihle, Guillermo 
Fuentes Arends, Anne Cecilie 
Røgeberg, Nils Henning Austad 

Molde Kunstforening
Romsdalsmuseet 
Per Amdams veg 4, Molde

07.07.–04.08.
Lorents Aage Nagelhus
Malerier og tresnitt

Mosjøen Kunstforening
Mjåvatnbrygga, Mosjøen

07.07.–28.07.
Johnny Andvik
Maleri

14.09.–28.09.
Toril Bonsaksen
Skulptur

Kunsthall Grenland
Kulturhuset, Porsgrunn

18.08.–30.09.
Pernille Meidell/Marthe Karen 
Kampen, Camilla Steinum / 
Gunvor Nervold Antonsen

Kongsvinger Kunstforening
Vollgt.10, Kongsvinger 

30.06.–29.07.  
Jan Georg Digerud 
Maleri, collage og trykk

15.09.–07.10.
Brit Fuglevaag
Tekstil 
Ryszard Warsinski
Maleri og grafikk

20.10.–11.11.
Gunnar Dietrichson
Maleri og akvarell

Osterøy Kunstlag
Galleri Mjøsvågen

23.06.–15.07. 
Heidi Drejer
Maleri og figur  
 
Lea Sangolt
Objekt 

21.07.–12.08. 
Linda Skare, Tegning
Skjalg Ekeland, Foto

23.06.–12.08. 
Elke Karnik
Installasjon

23.06.–22.07.  
Kunstverkstaden i Mjøsvågen
6 kvinner, 6 uttrykk 
Johanne Monrad, Bente 
Holmedal, Solvor Fjellby, 
Cathrine Bysheim, 
Sidsel Møller Trulsen, Else 
Karin Tysse Bysheim.

Tegne/maleverksted for barn, 
se Facebook-sida til Galleri 
Mjøsvågen

Sandefjord Kunstforening
Strandpromenaden 9, Sandefjord

05.05.–03.06.
Lise Steingrim
Thea Andenæs
Maleri, skulptur, tekstil, 
installasjon
 
23.6.–18.08.
Sommerutstilling 2018
Bjarne Melgaard
Sverre Koren Bjertnes
Grafikk, maleri

Sandnes Kunstforening
Olav Kyrresgt. 5, 1. etg

15.04.–17.06.
Natasja Askelund
Maleri

24.06.–19.08.
Els Geelen
Trykk og maleri på treplate 

26.08.–23.09.
Liv Dysthe Sønderland
Monotypi, grafikk

14.10.–11.11.
Bernhard Østebø
Tegning

Seljord Kunstforening
Brøløsvegen 4, Seljord

30.06.–05.08.
Sommarutstillinga 2018
Gunnar Torvund, Arne 
Svalastog, Øystein Wyller 
Odden, Ellen Suhrke, 
Ann-Kathrin Samuelsen, Ingrid 
Askeland, Marilyn Ann Owens, 
Ånond Versto, Johannes Høye, 
Philipp Dommen, Knut Flatin, 
Kristine Brodersen, Torhild 
Grøstad og Terje Grøstad.
Grafikk og maleri, Skulptur, 
installasjon, fotografi, keramikk, 
tekstil, tegning og video.

Ski Kunstforening
Ski rådhus, Idrettsveien 8, Ski

26.05.–09.06.
Heidi Jahr Kirkeby
Malerier
 
25.08.–08.09. 
Ari Behn, Tor Rafael Raael, Per 
Heimly og Mikael Persbrandt.

29.09.–13.10. 
Marit Søndersrød
Malerier

20.10.–03.11.
Jarle Teigen Olsen
Malerier

Skiens Kunstforening
Ibsenhuset, Lundegt. 6, Skien

15.09.–14.10.
Sørlandsutstillingen
Del.3 Materialiteten
 
20.10.–23.11.
Telemarksutstillingen
 
01.12–29.12.
Arne Stømne, Minneutstilling.
Maleri

Steinkjer Kunstforening
Johan Bojers gate 7, Steinkjer

09.06.–24.06.
Morten Gran

Sunnfjord Kunstlag
Førdehuset, Førde

06.10.–14.10.
Solrun Nes
Ikonutstilling

Moss Kunstforening
Chrystiesgt. 1, Moss

21.06.–19.08.
Anne Knutsdatter Wille

Vadsø Kunstforening
Grensen 1, 9800 Vadsø

08.08.–26.08.
Mitt landskap, Gunnar 
Tollefsen, HC Gilje, Linn 
Halvorsrød
Maleri, skulptur, lysinstallasjon

08.09.–27.09.
No Island, Den fjerde 
utstillingen i prosjektet 
Tidsreisende.
Johannes Engelsen Espedal, 
Noomi Louise Håseth 
Gjerde, Mari Sivertsen 
Norddahl, Martin Woll Godal, 
Jan-Egil Finne, Kenneth 
Stordalen, Vegard Johannessen, 
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, 
Kamilla Sajetz Mathisen
Materialbasert skulptur i et 
utvidet skulpturbegrep

27.10.–18.11.
Den 72. Nordnorske 
kunstutstilling
Ingeborg Annie Lindahl, Line 
Dolmen, Maria Høyen, Sylwia 
Mosko, Valter Eriksen, Torgrim 
Sund, Siv Brobakken, Silke 
Mathe, Phillip Spillmann, 
Jon H. Glomsås, Kamilla S. 
Mathisen, Grethe W. Svensen, 
Inger Emilie Solheim, Marte 
Tidslevold. 
 

Ørland Bjugn Kunstforening
Austråttborgen, Ørland

23.06.–19.08.
Austråttutstillinga 2018
Jonas Lilleengen
Fotografier

Ålesund Kunstforening
Keiser Wilhelms gate 36, Ålesund

09.06.–19.08.
Strøk
Roy Dahl 
Maleri og grafikk

25.08.–23.09.
Re-Novasjoner, del 2
Esther Maria Bjørneboe 
Polykarbonat med akrylmaling 
og papirarbeider med gouasche

29.09.–28.10. 
Ingrid Jangaard Ousland
Maleri og grafikk

Den Nordnorske Kunstutstilling – Nordnorsken viser 
arbeid av Jon Harald Glomsås.  Hjernesaft (2017). Silikon, 
akryl og lakk. Foto: Jon Harald Glomsås 

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

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

annonse@kunstforeninger.no
www.kunstforeninger.no

Din annonse 
i KUNST PLUSS?

OLAV STARHEIM - Sanseforvirringens skog
ARON IRVING LI - Skiftninger
Åpner 25. august kl. 14:00

Åpen omvisning i utstillingene 26. august kl. 13:00
Utstillingene varer til 7. oktober
Våre åpningstider: Tirs. – fred. kl. 11 – 16, lør. – søn. kl. 12 – 17
Se www.kunstbanken.no for mer info

KUNSTBANKEN
Hedmark KunstsenterKUNSTBANKEN

Hedmark Kunstsenter
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Kunstpodden åpner dørene inn til kunstverdenen, 
og belyser ulike temaer med utgangspunkt i 
utstillinger og samfunnsdebatt. Programleder 
Cecilie Tyri Holt ser nærmere på blant annet 
temaer som spesialiserte utstillinger, kjønn i 
kunsten og måltidet, gjennom samtaler med 
kuratorer, kunstnere, kunsthistorikere og folk  
med andre perspektiver.

Kunstpodden produseres av Rubicon, og lages i 
samarbeid med Norwegian Crafts, tidsskriftet 
Kunsthåndverk og Norske Kunsthåndverkere,  
med støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet. 

Abonner på oss der du hører på podcaster!

Oppdag Norges første podcast om kunst!
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– Visuell form kan i seg selv
være en protest. 

Kristina Ketola Bore

Nå kan du lese  
tidsskriftet 
Kunsthåndverk  
i digital drakt! 
Som abonnent på tidsskriftet 
Kunsthåndverks fire årlige papirutgaver 
kan du nå også lese utgavene i digital 
versjon. Du får i tillegg tilgang til et 
digitalt arkiv av tidligere publiserte 
utgaver. 

Dersom du er mye på farten kan  
du velge å tegne et digitalt 
månedsabonnement til kun 19,– 

Tidsskriftet Kunsthåndverk formidler 
den materialbaserte kunsten gjennom 
kunstkritikk, intervjuer, essays og 
visuelle presentasjoner.

Besøk www.kunsthandverk.no  
for mer informasjon!
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Kunstfeltets førstelinje i 40 år
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