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Forord

Høstutstillingen + Billedkunst = sant

Med sine 130 årganger og helt særegne 
posisjon i norsk kulturliv, trenger denne 
utstillingen knapt noen nærmere introduksjon 
for at publikum skal vite hva de kan forvente 
når Høstutstillingen den 16. september igjen 
åpner dørene for Norges mest engasjerende 
utstillingsformat.
 Men selv om viraken, kritikken og de 
gode besøkstallene er velkjente, er det hyg-
gelig å benytte anledningen til å si noen ord 
om bakgrunnen. Den første Høstutstillingen 
ble arrangert i 1882, og allerede i 1884 inngikk 
billedkunstnerne en avtale med staten, som 
gjennom et årlig tilskudd skulle sikre øko-
nomien. Navnet ble endret til Statens Kunst-
utstilling, men blir som oftest kun referert til 
som Høstutstillingen.
 I 1930 stod Kunstnernes Hus ferdig, 
og Høstutstillingen fikk permanent adresse. 
Høstutstillingen har siden 1888 vært 
administrert av kunstnernes egen fag- og 
interesseorganisasjon, i dag Norske Billed-
kunstnere (NBK), det vil si av kunstnerne selv.
 Norske Billedkunstnere har siden 1975 
også gitt ut fagbladet Billedkunst. Dette gjør 
Billedkunst til både landets eldste nålevende 
kunstpublikasjon og det mediet i Norge som 
står tettest på kunstfeltet, med sitt fokus 
på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, 
fagpolitikk og rammebetingelser.

Og siden Høstutstillingen og Billedkunst på 
den måten er to sider av samme sak, altså 
Norske Billedkunstneres representasjon 
av sitt eget fagfelt, velger vi her å slå sammen 
alle sidene i årets Høstutstillingskatalog og 
Billedkunst nummer 4 2017 og skape en helt 
ny plattform for kunstformidling. Slik vil vi 
at besøkende på Høstutstillingen og med-
lemmene i Norske Billedkunstnere både skal 
få oversikt over alle kunstnere og verk i årets 
utstilling og Norges fremste kunstmagasin 
rett i hånden.
 Sammen med designerne i Yokoland 
har vi altså forenet alle gode krefter for å 
skape det du nå holder i hånden, den aller 
første av sitt slag. Og vi vil med dette benytte 
anledningen til å ønske alle en riktig god 
Høstutstilling 2017!

 Charlotte T. Dølvik 
Utstillingsleder for Høstutstillingen

 Gaute Brochmann
Redaktør i Billedkunst

 Tine Semb
Fagredaktør i Billedkunst
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Klassisk og krevende 

«Kunst kan defineres som et fantasifullt og 
nyskapende estetisk kulturuttrykk for indre 
eller ytre opplevelser.»
 Slik begynner den ganske omfattende 
Wikipedia-artikkelen om nettopp «kunst». 
Jeg synes ikke dette høres helt galt ut. Men 
hvis jeg skulle skrevet en kunstdefinisjon 
basert på den norske kunstvirkeligheten 
nå, er den neppe helt presis. Kanskje burde 
det heller stått noe slik som «kunst er en 
konseptuell og intellektuell utforsking og 
problematisering av fenomener i samtiden, 
gjerne underlagt en spesifikk sammenheng 
og tematisk kontekst, definert av kunst neren 
selv eller en ekstern kurator.»
 Differansen mellom disse to måtene å 
definere kunst på fører til at mange som ikke 
er spesielt interessert i feltet, ofte kommer 
med den beryktede frasen «jeg forstår ikke 
kunst». Jeg har sympati med dem som føler det 
slik. Personlig har jeg fått et annet problem, 
en utfordring jeg føler jeg deler med mange av 
dem som skriver kritikker for oss i Billedkunst, 
nemlig at vi kan si at «vi forstår kunst».
 «Åja, er dette en stein fra planeten mars.» 
«Aha, er disse tegningene skapt basert på en 
matematisk formel brukt av nazistene for å 

kartlegge raserenhet. Slik å forstå, er dette 
bildet malt på plastikk fra gummibåter som 
er brukt av flyktninger for å krysse Middel-
havet» – og så vet vi nok om kunsthistorien til 
å plassere både fenomen og fremtoning i de 
rette kategoriene. Men hva så!?
 For å være litt kategorisk: Jeg er dritt 
lei av kunst der den bakenforliggende tema-
tikken trumfer den umiddelbare estetiske 
opplevelsen. Gjerne begge deler. Men este-
tikken først. Det er derfor jeg er så svak for 
Høstutstillingen og synes all kritikk av den 
er et tegn på svak kunstforståelse og dårlig 
selvtillit. I møte med sin spraglete, sprikende, 
notorisk ikke-kurater bare natur er den i sitt 
innerste vesen immun mot problemene som 
hefter med mye annen samtidskunst.
 Er alle verkene gode? Langt ifra. Om 
alle verkene fungerer som «et fantasifullt 
og nyskapende estetisk kulturuttrykk»? 
Selvsagt ikke. Men poenget er at det ikke er 
noen der ute som kan fortelle deg om det er 
slik eller ikke. Det er noe du selv må oppleve, 
ikke forstå, i møte med de enkelte verkene.

 Gaute Brochmann
Redaktør i Billedkunst
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Tekst av   Tine Semb (red.)

Nyheter
Rødland til Festspillene 

Torbjørn Rødland er valgt til «Festspill-
utstillingen 2018» som arrangeres fra 24. mai 
til 12. august. Rødland (f. 1970 i Stavanger) er 
blant landets mest kjente samtidskunstnere 
og har i mange år hatt base i Los Angeles i 
USA. Han er særlig kjent for sine fotografier 
som ofte karakteriseres ved at de befinner 
seg i et estetisk grenseland mellom regissert 
og tilsynelatende dokumentarisk presenta-
sjon, der ambivalent blandede motiver som 
kommersiell reklameestetikk, populærkultur 
og mytologi er fremtredende. Billedkunst har 
vært inkludert i Festspillene i Bergen siden 
oppstarten i 1953, og Festspillutstillingen har 
gjennom årene opparbeidet seg status som 
en av landets viktigste separatutstillinger. Den 
har de senere årene blitt avholdt ved Bergen 
Kunsthall, og for dette året var det Jan Groth 
(se omtale i denne utgaven av Billedkunst) 
som fikk æresoppraget. Tidligere navn inklu-
derer blant andre Tone Vigeland, Gardar Eide 
Einarsson, Hanne Borchgrevink, Elmgreen & 
Dragset, Per Kleiva og Håkon Bleken.

Norsk messedeltagelse

De oslobaserte visningsrommene Galleri 
Brandstrup, Galleri Riis, OSL contemporary, 
Peder Lund og Rod Bianco var representert 
under den fjerde utgaven av «CHART ART 
FAIR 2017» i Kunsthal Charlottenborg i 
København (01.–03.09.). I tillegg til høy 
norsk galleristtilstedeværelse ble et knippe 
norske/norgesbaserte kunstnere løftet frem 
av messen, deriblant Siri Aurdal, Gardar Eide 
Einarsson, duoen Elmgreen & Dragset, Toril 
Johannessen, Marte Johnslien, Henrik Olai 
Kaarstein, Bjarne Melgaard, Carl Mannov, 
Eline Mugaas og Hans Hamid Rasmussen. 
CHART er en kuratert messe for nordisk 
samtidskunst, grunnlagt av fem kommersielle 
gallerier basert i den danske hovedstaden, 
Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo Bjerre-
gaard, V1 Gallery, Andersen’s Contemporary 
og David Risley Gallery. Fjorårets utgave 
tiltrakk nærmere 20 000 besøkende.

Torbjørn Rødland er neste 
års festspillutstiller. 
 
Butterflies (2010) 
© Torbjørn Rødland. Marte Johnslien er med på 

kunstmessen CHART. 
 
Untitled (Fresco Object II) 
(2017). Fresko på keramikk,  
48 x 37 x 17,5 cm.  
© Marte Johnslien / Galleri Riis.



12 13Billedkunst nr. 4 2017 Billedkunst nr. 4 2017Nyheter Nyheter

Tenthaus nominert

Kunstnergruppen Tenthaus (Helen Eriksen, 
Ebba Moi og Stefan Schröder) er blant 
de nominerte til «2017 Visible Award», en 
internasjonal utmerkelse som skal gå til 
sosialt engasjerte kunstprosjekter som «går 
utenfor sitt eget felt og blir synlig som del av 
noe annet». Som grunnlag for nominasjonen 
lå særlig Tenthaus’ arbeid med kunst og 
skoleklasser i integreringssammenheng (se 
egen sak i spalten Kommende). Tenthaus ble 
nominert av Anne Szefer Karlsen, som er et av 
prisens kuratoriske rådsmedlem. Prisen ble 
etablert i 1998 av den italienske tenketanken 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto og stiftel-
sen Fondazione Zegna, og i det nyetablerte 
styret sitter blant andre kjente navn som Hans 
Ulrich Obrist og Charles Esche. Short-listen 
vil offentliggjøres 5. november på Queens 
Museum i New York.

Fellesverkstedet gjenåpner

Fellesverkstedet ble etablert i 2012 som et 
pilotprosjekt for å etablere et permanent 
ressurssenter med verktøy og verkstedsfasili-
teter for kunstnere og andre kreative grupper 
i Oslo. Initiativet ble igangsatt i tett samarbeid 
med Unge Kunstneres Samfund (UKS). 
Etter nærmere seks års drift i en falleferdig 
fabrikk på Grønland i Oslo stengte Fellesverk-
stedet sine dører i mars i år, men gjenåpner 
i løpet av vinteren i Seilduksgata 29 på 
Grünerløkka i Oslo, i TrioVings lokaler fra 1915. 
Det gamle «Støperiet» stiller til disposisjon 
nærmere 1 000 kvadratmeter, og daglig leder, 
Graham Hayward, forteller at renoveringen og 
ombyggingen nå snart er ferdigstilt. 
 – Endelig transformeres bygningen til 
den permanente versjonen av Fellesverkste-
det. Grave- og sikringsarbeidet for å skape 
den nye underjordiske etasjen er nå ferdig, og 
arbeidet med fasaderenoveringen og det nye 
taket er godt i gang. En nøyaktig åpningsdato 
er for tidlig å fastslå, men basert på nåvæ-
rende fremdrift har kunstnerne noe å glede 
seg til mot slutten av året!
 Fellesverkstedet er støttet av Kultur-
rådet, Oslo kommune, Sparebankstiftelsen 
DNB, Kulturminnefondet og Enova.

Direktørskifte i Bergen

I mai ble det kjent at Martin Clark slutter 
som direktør ved Bergen Kunsthall etter fire 
år. Han tiltrer i september som direktør ved 
Camden Arts Centre i London og tar over etter 
Jenni Lomax, som har sittet i hele 27 år. Clark 
skulle opprinnelig fortsette ved kunsthallen 
i tre nye år, men sa i presse meldingen i våres 
at: «det er ingen annen jobb i verden som 
kunne fristet meg til å forlate Bergen, men 
Camden Arts Centre er en institusjon jeg 
alltid har drømt om å jobbe for.» Også forrige 
leder ved kunsthallen, Solveig Øvstebø, forlot 
Bergen til fordel for en utenlandsk institusjon. 
I 2013 ble hun direktør ved samtidsmuseet 
The Renaissance Society i Chicago i 2013.

Göteborg-biennalen

Årets utgave av Göteborgs Internationella 
Konstbiennal (GIBCA) åpnet 9. september 
ved Röda Sten Konsthall og en rekke andre 
institusjoner i Göteborg.
 Biennalens tittel «WheredoIendand-
youbegin – On Secularity» ble lansert i våres 
(se Billedkunst nr. 3), mens kunstnerlisten 
først ble kjent i slutten av august. Mer enn 
femti navn er inkludert, blant dem Basim 
Magdy, Hilma af Klint, Saskia Holmkvist og 
Vector, og av norske kunstnere deltar Sille 
Storihle.
 En egen utstilling som setter bevegelige 
bilder i særfokus, er å finne ved Stadsbibli-
oteket under tittelen «We’re saying what 
you are thinking». I tillegg samarbeider 
biennalen med PARSE – Platform for Artistic 
Research in Sweden (Akademin Valand ved 
Göteborgs universitet), og det vil utgis en 
spesialutgave av PARSE journal i anledning 
biennalens tema. Kurator for biennalen er 
nederlandske Nav Haq (f. 1976), seniorkurator 
ved M HKA – Museum of Contemporary Art 
Antwerp. Biennalen kan besøkes til og med 
19. november.

KMD åpner dørene

11. oktober er det duket for offisiell åpning av 
den nye kunst- og designhøgskolen i Bergen 
(tidligere KHiB). Etter fusjonen med Universi-
tetet i Bergen (UiB) er kunsthøgskolen nå lagt 
under Fakultetet for kunst, musikk og design 
(KMD) og lokalisert i et eget bygg i Møllendal, 
sørøst i Bergen. Det er arkitektkontoret 
Snøhetta som har tegnet nybygget (2005) på 
nærmere 15 000 kvadratmeter. Oppdragsgi-
ver er Statsbygg.

I forkant av valget …

Flere kunstpolitiske arrangementer gikk 
nylig av stabelen i forkant av Stortingsvalget 
2017. Kunstnernettverket, sammenslutnin-
gen av de 19 landsomfattende organisasjo-
nene for skapende og utøvende kunstnere 
i Norge, holdt debatten «Alt kan konkreti-
seres» under Arendalsuka 18. august. Oppe 
til diskusjon var utfordringer knyttet til 
kunstnernes vilkår, herunder åndsverkloven. 
Politikere fra ulike fløyer møtte her et enga-
sjert fagfelt, representert ved Jørgen Kal-
strøm, styreleder i Norsk Komponistforening 
(KKF), og Norske Billedkunstneres (NBK) 
egne Hilde Tørdal. Moderator var Veslemøy H. 
Østrem, skribent og tidligere kulturredaktør 
i Aftenposten. Les Tørdals rapport på NBK- 
sidene i denne utgaven av Billedkunst.
 Uken etter ble «Å leve av kunsten – 
Kunstpolitisk debatt» arrangert i regi av 
Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Forlaget 
Manifest i en fullsatt førsteetasje på Dattera 
til Hagen 24. august. Hva skal til for å bedre 
kunstnernes vilkår, og hva skiller partiene? 
Har dreining mot økt privatisering egentlig 
hatt dårligere innvirkning på kunstfeltet enn 
de rødgrønnes kulturløft?
 Ordstyrer var Ellen Engelstad, redaktør 
i Manifest Tidsskrift, mens styreleder i UKS, 
Ruben Steinum og hans forgjenger Marianne 
Hurum satt i panelet sammen med Anette 
Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson 
i Arbeiderpartiet (Ap), Høyres Bård Folke 
Fredriksen, statssekretær i Kulturdeparte-
mentet (KUD), og Ingebjørg Sofie Larsen, 
kulturredaktør i Minerva.

 Fredriksen uttalte at de rødgrønnes 
kulturløfte var feilslått og at «kunstnerne 
trenger flere ben å stå på» enn kun økte 
statlige midler. Trettebergstuen parerte med 
at de rødgrønne aldri fikk gjort jobben ferdig. 
Det skortet ikke på lovnader dersom de 
rødgrønne skulle få tilbake regjeringsmakten, 
blant annet om å nedsette et utvalg hvor flere 
departementer går sammen for å utrede 
pensjonsløsninger for kunstnere og vurdere 
hvordan sosiale ytelser kan favne om kunst-
nerne bedre. Hun var heller ikke avvisende til 
å etablere egne løsninger for kunstnere.
 NBKs styreleder, Tørdal mener det er 
svært bra at et fjerde kulturløfte står på 
trappene, og at slike løsninger er på høy tid.
 – Problemet med kunstnernes økonomi 
er at selvstendig næringsdrivende med lav 
inntekt faller utenfor det gode sikkerhets-
nettet som finnes i norsk arbeidsliv. Det has-
ter å få dette på plass. Arbeidslivet har endret 
seg, og nå er det faktisk disse gruppene 
som faller utenfor og mangler de helt grunn-
leggende velferdsgodene de fleste nyter godt 
av etter et langt arbeidsliv. Vi ønsker konkrete 
tiltak som for eksempel pensjon på statlige 
arbeidsstipend, full sykelønn etter 17. dag for 
frilansere, selv om man har en biinntekt, lik 
opptjening av trygderettigheter og pensjon 
uavhengig av status som arbeidstager, 
frilanser eller selvstendig næringsdrivende.
 Debatten ble arrangert i kjølvannet av 
pamfletten ved samme navn som utkom før 
sommeren, ført i pennen av nevnte Steinum 
og Hurum samt Astrid Hauge Rambøl som er 
ph.d.-kandidat i sosiologi ved Universitetet i 
Oslo (UiO).

Fellesverkstedet gjenåpner 
denne vinteren.  
Illustrasjon: Simen Cuypers.
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Kunsthall 3.14

Stiftelsen 3,14 i Bergen endret i august navn 
til Kunsthall 3.14. Institusjonen drives som et 
ikke-kommersielt visningsrom og diskursiv 
plattform, med et særlig internasjonalt fokus, 
og tilbyr pedagogiske opplegg for skole-
elever («læring gjennom kunstopplevelse»). 
Kunsthall 3.14 ble stiftet i 1987, fikk eget 
visningssted fra 1999, og har vært medlem 
av sammenslutningen Kunsthallene i Norge 
de siste tre årene.

OSLO PILOT

OSLO PILOT ble startet opp som et toårig 
pilotprosjekt i 2015 for å undersøke «kunst-
ens rolle i og for det offentlige rom» og 
mulig hetene for en fremtidig kunstbiennale 
i hovedstaden. Kuratorene Eva González- 
Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk har ledet 
forprosjektet. Det er nå besluttet å realisere 
«OSLO PILOT BIENNALE 1st edition», og 
i august ble tre faste stillinger utlyst for 
henholdsvis én prosjektleder og to kuratorer. 
I utlysningsteksten heter det at «Kulturetaten 
vil gjennomføre en storstilt satsing for å eta-
blere Oslo som en internasjonal foregangsby 
på området kunst i offentlige rom». Biennalen 
skal etter planen åpne om knappe to år, i 
mai 2019. Billedkunst følger opp saken.

Utmerkelse til Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba (f. 1951 i Sverige) er 
mottager av John Savio-prisen 2017. I begrun-
nelsen heter det at «Marakatt-Labba har vært 
en markant skikkelige i den samiske, norske 
og svenske kunstverdenen i flere tiår […], som 
del av Masi-gruppen [Samisk Kunstnergruppe] 
på 1970-tallet [samt] en foregangsfigur for 
andre samiske kunstnere.»
 Marakatt-Labba er særlig kjent for 
sine tekstilarbeider med broderte – ofte 
svært politiske – motiver hentet fra samisk 
historie og mytologi. Et av hennes hovedverk, 
Historja (2003–2007), en nesten 24 meter 
lang brodert og applikert frise i lin, ble hentet 
inn til den internasjonale kunstmønstringen 
documenta 14 i år.
 Juryen bestod av kunstnerne Lena 
Stenberg og Joar Nango samt Charis 
Gullickson som er konservator ved Nordnorsk 
Kunstmuseum (NNKM).
 John Savio-prisen er opprettet til minne 
om den norsk-samiske billedkunstneren John 
Savio (1902–1938) og skal gå til en kunstner 
«med samisk bakgrunn og identitet, som 
har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet 
i Norge». Den er opprettet på initiativ fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) i sam-
arbeid med Samisk Kunstnerforbund (SDS) 
og NNKM. Prisen, som er på 150 000 kroner, 
deles ut annethvert år og forrige mottager var 
Geir Tore Holm.

Britta Marakatt-Labba er årets 
vinner av John Savio-prisen. 
 
Historja (2003).  
Broderi, trykk og applikasjon på 
frise av lin (detalj), 2345 x 39 cm. 
Foto: Ola Røe.   
© Britta Marakatt-Labba / KORO.

Mette Hellenes, 2017.
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gründerstipend slik at jeg kan betale husleien, 
i alle fall frem til jul. KUNZT var tenkt med en 
prøveperiode fra januar til januar. Så da får vi 
se når den tiden har gått.

Hva er målet på en vellykket prøve-
periode, da?

– Jeg vil ha seertallene opp. De første video-
ene nådde bare rundt tusen seere. Nå er det 
laveste antall avspillinger det dobbelte og de 
mest sette oppe i 17 000. Målet er å doble det 
igjen til jul. Jeg vet at jeg er ung og at jeg ikke 
har så mye erfaring, men allerede nå ser jeg 
en positiv utvikling fra de første til de nyeste 
videoene. Jeg er glad det er lov til å prøve og 
feile. Og det skal jeg fortsette med.

Silje Mariann Engja Sigurdsen  
(f. 1989 i Bergen) er utdannet 
innen kunsthistorie ved 
Universitetet i Bergen (UiB) 
(2010–2016), med utveksling 
hos Københavns Universitet. 
Hun arbeider som frilansjour-
nalist og kunstkritiker for blant 
andre Bergens Tidende og 
Aftenposten, og har tidligere 
skrevet for Kopenhagen.dk, et 
dansk nettbasert kunstma-
gasin, Kunstveggen.no samt 
drevet bloggen ArtinBergen. 
Sigurdsen startet opp KUNZT 
– videobloggen som gir deg 
direkte innblikk i kunstverden i 
januar og har allerede bortimot 
17 000 avspillinger per sak. 

www.kunzt.no

Foto: Silje Engja Sigurdsen, 
KUNZT.

Tekst av  Gaute Brochmann (red.)

Kunsten å snakke så folk forstår

Med raushet som mantra og kamera som 
våpen kjemper Silje Engja Sigurdsen for 
mer humanisme i kunstformidlingsfeltet.

– Jeg har lyst til å være litt cheesy. Selvironi og 
humor er viktig for meg. Men det faglige skal 
ligge i bunn.

Det sier Silje Engja Sigurdsen på klingende 
bergensk på telefon fra Vestlandet. Gjennom 
videobloggen KUNZT og arbeidet som 
kunstanmelder i Bergens Tidende, har hun 
i løpet av et lite halvår maktet å bli toppsak 
i NRK og skape furore i kunstmiljøet ved å 
hevde at kunstfeltet kommuniserer altfor 
dårlig. Mens hun selv forfekter en langt mer 
folkelig stil i en imponerende rekke videoer 
som inkluderer både kunstnerintervjuer, 
kritikker og mer generell kunsthistorikk.

I løpet av et halvt år har du kommet 
fra ingensteds og produsert en veldig 
omfattende videoblogg. Hvem er du 
egentlig?

– Jeg tok master i kunsthistorie i Bergen i 
2016. Jeg har også bodd i København mens jeg 
studerte og tok bachelor der. Da jeg var ferdig 
med master, tømte jeg BSU-kontoen for å være 
praktikant i Kopenhagen.dk, et dansk nett-
basert kunstmagasin. Det var en veldig lærerik 
tid, ikke minst når det gjaldt å bli kjent med meg 
selv. Jeg hadde jo holdt på med kunst siden 
jeg var fire år gammel, men med Kopenhagen 
skjønte jeg snart at mange av de menneskene 
og holdningene man møter på et høyere nivå i 
kunstfeltet, handler mer om posisjoner og makt 
enn om selve kunsten. Jeg kjente meg ikke igjen 
i miljøet, så jeg ville gjøre det på min måte. Jeg 
ville finne igjen gleden ved kunst. Finne selve 
kjernen. Humanismen ved det hele.

Kunzt med «z» og en rimelig upretensiøs 
fremtoning – er dette bevisst provoka-
sjon? Eller er du mer som Odd Nerdrum 
som lager det du virkelig tror på, som 
kitsch i kommunikasjonsformat?

– Det begynte kanskje som en provokasjon, 
for det var mye motstand i meg mot det jeg 
hadde sett i København. Men nå er det ikke 
slik, det er heller noe mer slentrende og 
gøy. Dette er ganske enkelt den formen for 
kunstformidling jeg selv ville likt å se.

Hva slags reaksjoner har du fått?

– Veldig blandet. Nesten alle jeg har intervjuet 
synes det er spennende og gøy og er glade 
for at noen dekker kunstfeltet. Også folk som 
er utenfor feltet liker dette veldig godt og 
føler at de endelig kan forstå det som skjer 
i samtidskunsten.

Ingen negative tilbakemeldinger?

– Haha, jo, absolutt! Det går mer på utseendet 
mitt og at jeg liksom er en narsissistisk, 
ukvali fisert ung dame. Og det som er inter-
essant, er at dette ofte kommer fra andre 
kvinner.

Hva er problemet deres, tror du?

– Jeg tror det har med generasjonskløften å 
gjøre. Jeg er en kvinne av min tid. Facebook, 
digitale filmsnutter, videoblogging/vlogging 
og YouTube er de formatene jeg synes det er 
naturlig å bruke.

Men jeg vet om mange «kvinner av vår 
tid» som ville valgt en annen tilnærming, 
også på video.

– Ja, jeg jobber bevisst for å nå bredere ut, 
selv om kunstnerne jeg møter jo er kjente 
og respekterte i miljøet. Det er dette med 
humanismen igjen: Jeg forstår ikke hvorfor 
man ikke skal kunne snakke om kunst slik jeg 
gjør. Jeg ser jo verdien av akademia, og har 
selv studert kunsthistorie på masternivå, men 
det må da også være rom for å si det enklere.

Til å ha holdt på kun en kort stund har 
du produsert et imponerende materiale. 
Hva er veien videre?

– Det er mer av det samme. Forbedre stilen. 
Skrive gode manus. Reise mer, selv om det 
betyr større utgifter. Og å utforske smarte 
løsninger for å få inn litt penger. Som kritiker 
kan jeg ikke ha reklame fra kunstinstitusjoner, 
gallerier eller kunstnere. Men det finnes nett-
sider for å donere penger, stipender man kan 
søke og andre måter å tjene på. Nå har jeg et 
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– Så, ettersom denne spalten tross alt 
heter «kommende»: Hva nå?

– Nei, det blir jo umulig å svare på – dette har 
ikke skjedd ennå. Jeg har selvsagt en skjult 
agenda og et par ting jeg vil oppnå for min 
egen del, men det er irrelevant for alle andre 
enn meg selv. Altså, for meg personlig handler 
det om å ta noen valg for hvordan ting skal 
foregå videre – og om de skal det. Dette er 
ikke bare et møtepunkt for samtaler, det er 
også et sted for kontemplasjon.

Til slutt: Du inntar ikke bare flere roller, 
men går også under ulike navn (som Tútob 
Mingyúr og X). Hvem er du, egentlig?

– Jeg er en helt vanlig fyr.

Tommy Olsson (f. 1963 i 
Lindesberg) er en svensk 
kunstkritiker og kunstner 
basert på Nes odden i Akershus. 
Han er utdannet innen 
Skapende kuratorpraksis 
ved Kunsthøgskolen i Bergen 
(KHiB) (2006–2008), innen 
billedkunst ved Rijks akademie 
van beeldende kunsten i 
Amsterdam (1994–1995) og 
ved Kunstakademiet i Trond-
heim (1988–1992). Olsson har 
i løpet av de siste femten årene 
markert seg som en frittalende 
kunstkritiker og har skrevet 
for blant andre Billedkunst, 
Aftenposten, Dagbladet, 
Klassekampen, Morgenbladet 
og Kunstkritikk, og flere 
av hans tekster er samlet i 
bokutgivelsene Knust. Kritiske 
fragment 2000–2006 (2008) 
og Gift. Kritiske fragment del 
II (2010). En ny publikasjon er 
i gjerde.

Tommy Olsson,  
The Art Critic is Present. 
Foto: Vegard Kleven.

Tekst av  Tine Semb (red.)

Med ryggen mot veggen

Ideelt blir kritikk skrevet av noen som 
skjønner impacten og konteksten, 
men ikke har pipling når det kommer 
til hvordan kunsten faktisk blir til, sier 
høstutstillingsaktuelle Tommy Olsson. 

I et intervju for nesten ti år tilbake sa du: 
«Når jeg skriver, er det […] for å få noe til 
å skje.» Hva håper du vil settes i sving på 
Kunstnernes Hus?

– La oss være oppriktige nå: Det skjer ikke 
noe i denne verden hvis ingen skriver det 
først. The Art Critic is Present handler i 
første rekke om å registrere hva som skjer 
når du ikke bare drar kritikken direkte inn i 
situasjonen, men også kritikeren. Settingen 
og tittelen viser jo til et arbeid som forutsetter 
telepatiske evner – Marina Abramovićs The 
Artist is Present (2010) – men som her er en 
invitasjon til en faktisk samtale. Det var ikke 
opprinnelig et steds spesifikt arbeid, men 
siden jeg og institusjonen har en forhistorie, 
blir det jo det. Egentlig håper jeg på å få til en 
form for avslutning. Konklusjonen kan bli at 
jeg slutter å skrive kritikk. Eller at jeg begyn-
ner med det.

Du debuterte jo faktisk som kritiker for 
ganske nøyaktig femten år siden, i dette 
magasinet. Nå vendes kritikken altså 
innover, og det er din egen rolle som 
stilles til veggs?

– Ja. Det er en viss mulighet for at jeg teknisk 
sett ikke er kritiker – jeg er alt for glad i 
det jeg skriver om, og har altfor høy grad av 
nærhet til materien siden jeg selv er billed-
kunstner. Ideelt blir kritikk skrevet av noen 
som skjønner impacten og konteksten, men 
ikke har pipling når det kommer til hvordan 
kunsten faktisk blir til. Jeg har jo primært 
forholdt meg til ting jeg i varierende grad er 
entusiastisk over, og har heller få kjipe over-
skridelser hva gjelder kunsten på samvittig-
heten. Men, det bør også sies at femten år 
i kontinuerlig bevegelse gjør noe med deg, og 
jeg har jo vært uutholdelig kjip noen ganger, 
likevel. For å ta det et nærliggende eksempel: 
Da jeg i 2006 gikk så hardt ut mot den jenta 
som var satt til å vokte trappen til pressevis-
ningen av Høstutstillingen (en tekst flere har 
hørt om enn faktisk lest, har jeg inntrykk av), 

var både jeg og resten av verden noe ganske 
annet enn vi er nå. Jeg ville overhodet ikke 
gått til det skrittet i dag, om jeg så var aldri 
så irritert. Det er ikke mye jeg skammer meg 
over i ettertid, men akkurat den der er faktisk 
ikke innafor.

– The Art Critic is Present har allerede 
blitt betegnet som blant annet perfor-
mance, installasjon, sosial skulptur og 
sosial intervensjon … Også skillet mellom 
kunstner, kritiker og publikum vil være en 
smule ullent. For de som ikke henger med 
på lasset: Hvem/hvor/hva er kunsten?

– Kunsten befinner seg jo rundt omkring 
oss – dette foregår tross alt på Høstutstillin-
gen. Jeg tenker ellers at det ikke er så viktig 
hvordan vi definerer det jeg faktisk gjør, her 
eller ellers, men dette er altså i første rekke 
en invitasjon til en samtale om kunst. Men 
siden det ikke er noe man kan kjøpe og selge, 
spørs det om det kanskje heller faller inn 
under «underholdning».

Denne samtalen trenger heller ikke 
handle om kunst som sådan, eller?

– Nei, vi kan for så vidt diskutere andre ting 
óg. Kunsten er jo ikke en isolert øy, avskåret 
fra alt annet. Og vi lever jo i interessante 
tider. Det er mye man kan snakke om, og 
det trenger ikke engang handle om sex eller 
punkrock – poenget er at jeg er til stede og 
åpen for å la meg overbevise av noen som 
eventuelt argumen terer godt nok for noe som 
er meg helt fremmed i utgangspunktet. Men 
det gjelder også den andre veien. Dette er en 
gyllen mulighet for de som mailer meg om 
nettene med spørsmål jeg heller sjelden har 
noe direkte svar på (som for eksempel: «Hvor-
for viser ikke Munch museet alt som står på 
lageret?»; «Hvorfor er Bjarne Melgaard mer 
kjendis enn meg?»; «Tror du Vebjørn Sand bryr 
seg om hva du mener?»), til å sitte ned og ta en 
prat på ordentlig. Jeg er primært interessert i 
hvordan ting faktisk er.
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Tenthaus er et kunstner-
kollektiv og nomadisk prosjekt 
etablert i 2011 av Helen Eriksen 
(f. 1964 i England), Ebba Moi 
(f. 1971 i Sverige) og Stefan 
Schröder (f. 1966 i Tyskland). 
Gruppens samarbeid går 
tilbake til 2008 (Kunstnerne 
på Sinsen), og prosjektene er 
gjerne prosessorienterte og 
sosialt engasjerte med fokus 
på integrering, blant annet i 
form av workshops, seminarer 
og kunstnersamtaler. I løpet 
av det siste tiåret har Tenthaus 
jobbet med flere osloskoler 
og startet i 2014 et flerårig 
samarbeid med nye Hersleb 
videregående skole. De driver 
også plattformen «Toolkit 
– Kunstnere i skolen» som 
tar for seg kunstens plass i 
grunnskolen. 
 
Under Høstutstillingen 
2017 vil Tenthaus arrangere 
ukentlige workshops for 
16–20 ungdommer med 
migrasjonsbakgrunn i Et 
Verk. Ungdommene går til 
vanlig i norskopplæring og vil 
under utstillingen samtale/
presentere kunst for de andre 
i gruppen. Tenthaus har kontor 
og visningsrom (Tenthaus 
Oslo) i Maridalsveien 3 ved 
Grüner løkka i Oslo. Tenthaus 
er støttet av Kulturrådet og 
ble nylig nominert til «Visibel 
Award 2017», en internasjonal 
utmerkelse for relasjonelle og 
sosialt engasjerte kunst-
prosjekter, som deles ut i 
november. 
 
www.tenthaus.no

Fra Tenthaus’ workshop under 
Høstutstillingen 2016 med elever 
fra G1A Hersleb videregående 
skole. Elever: Khalid og Mechu. 
Foto: Tenthaus.

Tekst av  Tine Semb (red.)

Verden reddes ikke med et fint maleri

Kunstnerkollektivet Tenthaus vil la 
ungdommer med migrasjonsbakgrunn 
snakke om kunst under årets utgave 
av Høstutstillingen.

Under Høstutstillingen arrangerer dere 
ukentlige møter mellom ungdommer 
med migrasjonsbakgrunn for å diskutere 
kunst. Hva handler dette om? 

– Et Verk bygger på et mangeårig prosjekt 
hvor vi har samarbeidet med skoleklasser over 
tid, blant annet ved Hersleb videregående 
skole. Ungdommene er i ferd med å lære seg 
norsk. De får komme på utstillingen, velge 
ut verk, fortelle hva de ser. Det er det direkte 
møtet med kunsten – kunstopplevelsen – 
som er i fokus. Det er altså ikke vi som skal 
guide dem rundt i utstillingen, tvert om. Det 
er deres stemme vi har lyst til å høre, når de 
møter kunst for kanskje første gang i livet.

Å oppleve kunst tilnærmet uten forkunn-
skap, er sjelden vare i kunstverdenen.

– Ja, vi prøver å «hoppe over» kunsthistorien 
og gå mer direkte til verks. Kan man se kunst 
uten denne forkunnskapen? Vi mener jo det, 
at man skal kunne gå rett inn i innholdet og 
være i en dialog om det man ser. Ved å legge 
dette i programmet til Høstutstillingen vil vi 
jo ikke bare utfordre ungdommene og høre 
hvordan de opplever kunsten, men også la 
publikum og ikke minst oss selv få muligheten 
til å oppleve kunst gjennom et annerledes 
blikk. Det er en gjensidig læringsprosess. 
Vi jobber aktivt med workshop-formatet av 
denne grunn.

– Samtidig viser jo kunsten på mange måter 
de kulturelle ytterpunktene, og hvordan 
skal integrering foregå uten å gå inn i bilde-
verdenen og forståelse av symbolikk? Det 
vi opplever er likevel at når det kommer til 
stykket, spiller de kulturelle barrierene en 
langt mindre rolle enn vi skulle tro.

Men dere tenker at denne dialogen i seg 
selv er kunsten?

– Noe av ideen bak å søke på Høstutstillingen 
var jo nettopp å markere at prosjektet ikke er 
ren formidling, men kunst. I forhold til kunst-
verdenen vil vi si at det kunstneriske ligger i 
relasjonene og mulighetene som her oppstår 
for å endre noe. Derfor ble vi så lykkelige, og 
rørt, da prosjektet ble antatt! Men også for oss 
er dette en utprøving av verksbegrepet, for et 
«deltagende kunstprosjekt» – hva er egentlig 
det? Men i bunn og grunn er vi mer opptatt av 
å skape et møte enn å kalle dette kunst. Dette 
møtet er mye viktigere enn verket. Verden 
reddes ikke bare med et fint maleri!

Hva arbeider Tenthaus ellers med den 
kommende tiden?

– Flere utstillinger åpner i løpet av høsten i 
vårt eget visningsrom, blant annet «P: is for» 
med den britiske kunstneren Amelia Beavis- 
Harrison (til og med 17. september) og «Grøn-
ske» med Kirsty Kross og Kristine Halmrast 
(28.09.–22.10). I januar åpner vi utstilling, som 
Tenthaus, på Galleri Box i Göteborg. Og så 
har vi et stort prosjekt på gang der vi skal lage 
en prototyp for et mobilt atelier. Prosjektet 
er fortsatt under utvikling, men vi jobber tett 
med Anne Gro Erikstad og kunstplattformen 
LevArt i Levanger og arkitekten Thomas 
Benedict Holth. Vi mener kunst og kunstnere 
bør være en del av grunnskolen, på heltid, og 
gjennom dette rommet skal vi gjøre det lettere 
for kunstnere å «koble seg på» utdannings-
institusjonen, bokstavelig talt.
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har søkt, dette skjer i år», så trenger kanskje 
ikke Høstutstillingen noe mer kuratorisk grep 
enn det. Samtidig oppstår det alltid noen 
tematiske møter underveis i monteringen. På 
en måte tar kunsten selv noen grep i arbeidet 
med utstillingen.

Fra et publikumsperspektiv gjør jo dette 
Høstutstillingen til en mulighet til å 
oppleve kunst på «gamlemåten», som 
en estetisk og ikke-intellektuell erfaring, 
der du ikke trenger så mye forkunnskap?

– Ja. Det er en sjenerøs utstilling. Det er ingen 
her som skal «ta» deg.

Enkel og utfordrende

I 2016 ble juryen invitert til en åpen 
samtale i forkant av Høstutstillingen. 
Der kom det frem at en del redaksjoner 
ikke prioriterte å sende skribenter. 

– Det er ikke lett å anmelde Høstutstillingen, 
og det skal ganske habile kritikere til for å 
gjøre en god jobb med å skrive om den. Vanlig-
vis har kritikerne en pressetekst å forholde 
seg til, et fastlagt tema og en struktur man er 
fortalt om på forhånd og som det er lett å ta 
stilling til, motbevise eller gjenfortelle. Men i 
møte med Høst utstillingen må kritikerne – og 
alle andre – på en måte lage premisset selv.

Og det gjelder jo også dere i juryen. 
Er det noe som har overrasket deg i 
møte med årets søknader?

– Jo, det er en del etablerte kunstnere. Og jeg 
vil påstå at det er en tendens at flere kjente 
og etablerte kunstnere har lyst til å bli med. 
Det er kult for debutantene. Og det er kult at 
de erfarne kunstnerne ser verdien av å stå i et 
felleskap med de mindre etablerte. Det kan 
jo også bidra til å reaktualisere de etablerte.
Men dette blir igjen del av den sosialistiske 
fellesskapstanken som jeg liker.

Og juryen er vel også et slags fellesskap. 
Hvordan jobbet dere dere frem til årets 
utstilling?

– Personlig har det gått fra å være et ork til å 
bli noe som er utrolig spennende og lærerikt. 
Juryen er en helt merkelig gjeng som sammen 
dekker et veldig bredt felt. Dynamikken er 
utfordrende, men vi samarbeider også veldig 
fint. Vi blir sultne, sinte og trøtte og gira 
sammen.

Så det kuratoriske grepet er at de 
arbeidene som juryeres når det er høyt 
blodsukker i gruppen, kommer med?

– Nei. Vi vurderer alt materialet grundig. 
Poenget med gruppedynamikken er mer at 
vi virkelig må lytte til hva andre mener og at 
vi får snakket om kunst. Det er helt påfallende 
hvordan holdningen til et verk kan skifte fra 
motvilje til begeistring bare fordi vi snakker 
sammen. Vi kan være gjennomgående 
negative, og så kan bare en liten ting få alle til 
å bli helt på gråten og skifte oppfatning totalt.

Den Nasjonale Jury 2017: 
Kristine Fornes, Lars Korff 
Lofthus, Josefine Lyche, Anne 
Karin Jortveit, Kjetil Skøien 
og Rita Marhaug.  
Foto: Jan Brøssen & Log Hurt. 

Tekst av  Gaute Brochmann (red.)

Sjenerøst og grenseløst

Disse har søkt, dette skjer i år. 
Høstutstillingen trenger ikke noe  
mer tema enn det, sier juryleder  
Lars Korff Lofthus.

Like sikkert som at Statens Kunst utstilling,  
Høstutstillingen er Norges mest omtalte og 
besøkte utstillingsformat, er det at en stor del 
norske kunstkritikere og kunstnere kappes 
om i beste fall å kritisere og problematisere 
utstillingen – i verste fall devaluere den og 
kreve full avskaffelse.
 Men i stedet for å få enda en forklaring 
på hvorfor en gruppeutstilling med et stort 
innslag av debutanter og begrenset mulighet 
til stramme kuratoriske grep er en uting, har 
vi i bedt juryleder Lars Korff Lofthus (f. 1978) 
forklare hva som er så bra med utstillingen.

Vakkert og demokratisk

La oss gå rett til kjernen: Haterne kan si 
hva de vil, men Høstutstillingen har klart 
å opprettholde posisjonen som Norges 
største, viktigste og mest omtalte 
utstilling. Hvorfor er det slik?

– Nå lager vi den 130. Høstutstillingen. Dette 
er Statens utstilling. Så selv om den kanskje 
ikke har en formell viktighet, blir den sett. Alle 
har et forhold til denne utstillingen, forteller 
Korff Lofthus.
 Han møter Billedkunst i en blid og litt 
medtatt forfatning under en pause i inn-
spurten med juryering.
 – Og så er det dette med både mindre 
etablerte og godt etablerte sammen, 
det er … en fin ting. Jeg er jo oppdratt på 
venstresiden, som så mange andre, og den 
fellesskapstanken som ligger til grunn for 
Høstutstillingen, ja, den synes jeg er viktig. 
Og vakker. Samtidig ønsker vi å vise arbeider 
som holder et høyt nivå.

Mer enn en utstilling

Korff Lofthus er selv billedkunstner, utdannet 
ved Kunstakademiet i Bergen (i dag under 
Universitet i Bergen, red.anm.), der han nå er 
ansatt på et seksårig åremål med ansvar for 
bachelorstudentene og avgangsutstillingen.

Hadde du hatt noen befatning med 
Høstutstillingen før du selv ble et 
medlem av juryen og nå altså juryleder?

– Ja! Jeg har også vært med en gang, da jeg 
selv var student i Bergen tilbake i 2006. Jeg 
søkte med et stort og tungt maleri. Og det å 
bli tatt inn, var veldig, veldig stort!
 
Korff Lofthus forteller at han på det tidspunk-
tet ikke hadde noen profesjonell tilknytning til 
Oslo og at Høstutstillingen var mye mer enn 
en utstilling.

– Jeg husker jeg inviterte besteforeldrene 
mine, vi hadde fine klær, og det var utrolig 
stas. Og bildet mitt hang mellom to andre 
bilder som fikk masse oppmerksomhet og 
priser, noe mitt ikke gjorde, men jeg husker at 
kongen og Trond Giske hang rundt mitt verk 
og ble tatt bilder av.

En sjenerøs utstilling

Hvordan har synet ditt på utstillingen 
endret seg siden da?

– Jeg har med meg mye av det jeg tenkte 
da inn i arbeidet som juryleder. Når vi tar inn 
debutanter, vet jeg hvor stort og viktig dette 
kan være.
 Korff Lofthus er glad han sitter i nettopp 
Høstutstillingens jury og ikke for eksempel i 
stipendkomiteen.
 – Når vi sier nei til søknader til Høstut-
stillingen, er det synd, men … Det er ikke slik 
at vi avgjør folks økonomiske fremtid. Det 
klamrer jeg meg fast til.

Og så er det det rent faglige i juryarbeidet 
ditt. Tendensen ellers i kunstverden er 
jo tydelig kuratering og stram tematikk, 
mens Høstutstillingen i sin natur jo er 
immun mot denne måten å arbeide på?

– Det er ikke noe problem. Hvis man tenker 
at temaet vårt aldri blir noe mer enn at «disse 
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Tekst av  Liv Brissach

Broderi, urter, kvinner!

Kvinne- og materialhistorie sys  
sammen av Klara Pousettes skarpe  
nål i serien Det växer.

Hva skal du stille ut på Høstutstillingen, 
og kan du si litt om noen av temaene du 
utforsker i verkene?

– Jeg skal vise en serie kapser med hånd-
broderte plantemotiv. De ulike vekstene jeg 
har brodert, har historisk blitt brukt som 
abortfremkallende midler når andre løsninger 
har vært utilgjengelige. Resultatet av bruken 
har hatt et sterkt varierende resultat. Det er 
ikke sikkert at det finnes noen reell aborte-
rende funksjon i vekstene, bortsett fra at de 
kan være ekstremt giftige og dermed skadelig 
både for den gravide og for fosteret. Noen av 
plantene var til og med dødelige for kvinnen, 
andre kunne utløse fosterskader uten å 
abortere. Jeg er interessert i kvinnehistorie, 
feminisme og kvinnelighet. Både som idé 
og som iboende egenskap i visse kulturelle 
uttrykk, materialer eller håndverk. I akkurat 
dette verket har jeg altså valgt å jobbe med 
abort, mer spesifikt aborthistorie, og hvordan 
det fortsatt er relevant å snakke om retten til 
fri abort i dag.

Kan du si noe om researchprosessen 
i forbindelse med denne serien?

– Det begynte med at jeg var opprørt over 
at abortspørsmålet fortsatt er truet i visse 
deler av verden. I Sverige og Norge har det 
vært fri abort siden 1970-tallet, mens det i 
andre land aldri har eksistert, ellers har det 
vært rettig heter på plass som senere har 
blitt innskrenket. I Polen var det relativt fritt i 
kommunisttiden og dermed enkelt å kontrol-
lere sin egen fertilitet som kvinne, men etter 
at konservative røster tok over makten, har det 
bare blitt vanskeligere og vanskeligere å få tak 
i for eksempel angrepiller. Mens det i prinsip-
pet er lovlig, er det ikke sosialt akseptert, noe 
som blant annet merkes ved at medarbeidere 
på apotek nekter kunder å kjøpe pillene.

Vil det si at du vever inn både historie og 
samtid igjennom bevisste materialvalg?

– Arbeidene vokste frem etter at jeg så nær-
mere på myter og metoder rundt abort. Den 
symbolske strikkepinnen var ikke så vanlig 

som man skulle tro, og foruten den var det 
urter og vekster kvinner vendte seg til i første 
hånd. Urtemedisin er ikke så godt ansett, noe 
jeg kobler til at det er noe feminint over denne 
praksisen, slik man konstruerer en assosiasjon 
mellom kvinner og natur versus menn og 
kultur. Jeg valgte kapser ettersom jeg ville ha 
det lett synlig og rett i ansiktet på betrakteren. 
Møter man noen med kaps på seg, ser man 
den jo hele tiden. Med det handler også om 
hva som ligger i tiden, og at det er et «mater-
iale» jeg hverken behøver eller kan skape selv. 
Det ble hvite kapser ettersom det symboli-
serer renhet, uskyld og fred. Jeg tenkte også 
litt, pinlig nok, på de hvite hjelmene i Syria, 
men deres arbeid er selvsagt mye viktigere.

Uten å sette viktig arbeid opp mot 
hverandre, er jo retten til selvbestemt 
abort et spørsmål som handler om 
nesten halve befolkningens eierskap 
over egen kropp.

– Det er ikke selvinnlysende for alle at 
kvinner skal få velge å ta abort på sine egne 
premisser, og det syns jeg det er bra at man 
får luftet. Jeg har snakket med folk rundt meg 
som mener det er feil at kvinner bruker abort 
som prevensjonsmiddel, mens jeg stiller meg 
uforstående til at man i det hele tatt ser på det 
på den måten. Det å være litt for dum eller kåt 
kan ikke være grunn nok til å tvinges til å føde 
et barn, så hardt kan ikke samfunnet være. 
Dessverre er retten til selvbestemt abort også 
truet i Norge, men selvfølgelig ikke i samme 
skala som i mange andre land. Her er det 
reservasjonsrett for jordmødre og leger mot 
å utføre eller assistere aborter dersom man 
ikke synes det er moralsk riktig, og man har jo 
fortsatt friskt i minne den opphetede debat-
ten om fastlegenes reservasjonsrett fra å i det 
hele tatt henvise til abort fra noen år tilbake.

Hvordan vil du beskrive sammenhengen 
mellom politikk og verkene du produ-
serer som kunstner?

Jeg er jo veldig engasjert i kvinnesaks spørsmål, 
men det er oftest gjennom kunst og ikke 
gjennom håndfast politikk. Jeg vet ikke om 

Fem utvalgte fra  
Høstutstillingen

Klara Pousette
Adrian Bugge
Line Solberg Dolmen
Dag Leversby
Lin Wang
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Foto: Vegard Kleven.

det er superviktig at betrakteren forstår hele 
historien rundt abort når vedkommende ser 
verkene mine, det er for innviklet til å kunne bli 
forstått på den måten ennå, men det er viktig 
for meg at spørsmålene tas opp, at det går an å 
diskutere og informere om hva abort egentlig 
innebærer.

I tidligere arbeider, blant annet i installa-
sjonen Crystal Queen fra 2016 (avgangs-
prosjektet i Medium- og materialbasert 
kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo), har 
du utforsket antagelser om materialer 
og objekters såkalt feminine karakterer. 
Der møtte publikum et gigantisk lilla 
hestehode i stoff. Er konseptet «femi-
ninitet» også sentralt i serien Det växer, 
og i så fall, kan du fortelle litt om det?

– Femininitet er et vanskelig tema å ta 
tak i, spesielt ettersom det er vanskelig å 
dra grensen mellom å vise til normer og å 
opprettholde dem. Det som stikker er at det 
feminine ofte ses på som svakt eller verre enn 
det «normale», eller maskuline alternativet. 
Etter min mening er det også problematisk 
når man begynner å snakke om femininitet 
som noe utelukkende kvinnelig og maskuli-
nitet som noe utelukkende mannlig – noe jeg 
også tar meg selv i å gjøre noen ganger, men 
det er vanskelig å bryte med gamle mønstre. 
I Det växer er femininitet/kvinnelighet delvis 
iboende i temaet abort, i det urtemedisinske, 
og også i broderiet. Broderi har en historie der 
det siden den viktorianske tiden har blitt sett 
på som en markør for femininitet; kvinner som 
broderte var mer kvinnelige. Kvinneligheten 
og broderiet forsterket hverandre. Men det 
fantes selvfølgelig et klasseskille i det også. 
Fattige kvinner hadde hverken tid eller råd 
til å brodere som fritidsaktivitet. Det er et 
klasseskille i abortspørsmålet også for den 
del, ettersom rike kvinner alltid hadde flere 
alternativer enn fattige.

Hvem: 
Klara Pousette (f. 1989 i 
Kalmar i Sverige, bor i Oslo)  
Debutant på Høstutstillingen 
 
Verk: 
Myrica gale, Artemisia vulgaris, 
Trifolium pratense og Petro
selinum crispum fra serien 
Det växer (2017), håndbroderte 
kapser i fire deler 
 
Utdannelse: 
Master i Medium- og 
materialbasert kunst 
ved Kunsthøgskolen i 
Oslo (KHiO) (2011–2016) 
 
Siste: 
Det tverrfaglige kunstarran-
gementet «++» ved Black 
Box teater (08.11.2016) og 
«The Silent After», master-
utstillingen ved KHiO (2016) 
 
Medlem av: 
Norske Billedkunst-
nere (NBK) og Norske 
Tekstil kunstnere (NTK) 
 
www.klarapousette.com
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Tekst av  Kjetil Røed

Mot naturen

Adrian Bugges fotografier handler om 
hvordan menneskelige inngrep forandrer 
naturen – og vårt blikk på den.

Bildene som er med på Høstutstillingen, 
er en serie (Konstruert natur, 2016). 
Kunne du fortelle litt om den?

– Det er snakk om ulike landskapsbilder, 
med menneskelige inngrep i naturen som 
tema. Jeg beveger meg fra storskala, som 
gruve landskap, til mindre topografier. De tre 
fotografiene som er med på Høstutstillingen, 
er landskapsbilder midt imellom.

Hvor lenge har du holdt på med slike 
motiver?

– Jeg har jobbet med dette lenge og hadde 
et bilde med på Høstutstillingen allerede i 
2008. Motivet var hentet fra byen, faktisk, 
og det er noe av poenget med serien, altså 
at alt ikke nødvendigvis må være fra de dype 
skoger.

Så, det er selve inngrepet i naturen som er 
rotasjonspunktet for alle bildene i denne 
serien, uansett skala. Hvorfor er du så 
opptatt av menneskelige intervensjoner?

– Inngrepet gjør naturen interessant. Det skal 
ikke være for pent – det vakre eller idylliske i 
seg selv blir fort kjedelig. En klisje, nærmest. 
Naturen trenger på et vis «ødeleggelse» for å 
bli spennende å se på.

Artig tanke! Det er jo veldig interessante 
bilder av naturen siden de blir ambiva-
lente. De fleste har jo et bilde av naturen 
som kaotiske eller utenfor vår kontroll 
eller noe pent og idyllisk vi kan dra til for 
rekreasjon. Her er det noe mer uavklart?

– Det er et slags tvisyn, om du vil, da naturen 
hverken kan kategoriseres som det ene eller 
det andre – som bare menneskeskapt eller 
naturlig. Det er noe hybrid, noe midt imellom, 
en uavsluttet prosess.

Hva tenker du bildene kan bidra til i vårt 
blikk på naturen?

– Om du ser på bildet av tjernet som er tappet 
for vann (Tappet skogstjern, Oslo), skjer det 

jo noe interessant når vannet fylles på igjen 
for å «fikse» på naturen, så og si. Det blir en 
konstruksjon, selv om det skulle se helt likt 
ut. Så jeg ønsker vel at de som ser kan ta med 
seg en porsjon skepsis til blikket på naturen. 
At dens «naturlighet» i en eller annen form er 
berørt av menneskehender, uansett hvor for-
førende idyllen måtte være. Om du ikke visste 
at dette tjernet var tømt da påfyllet kom, vil du 
jo aldri kunne se at det har vært menneskelig 
intervensjon her.

Du tenker på at vi har beveget 
oss over i den såkalt antropocene 
(menneskeskapte) geologiske epoken 
hvor knapt noe natur er uberørt av 
menneskehender?

– Det er riktig. Men også i mindre skala kunne 
vi tenke på tjernet vi snakket om, før det var 
tømt. Da ville du nok tenke på dette som et 
naturlandskap. Men også da, før det ble tømt, 
var det et resultat av oppdemning. Spørsmålet 
er om det i det hele tatt finnes noen naturlig 
natur, siden mennesker alltid har designet 
landskapet rundt seg og effekten av dette er 
uoverskuelig. Men, selvfølgelig, disse effek-
tene er mye i større i dag, med klimaendringer.

Er det en økologisk bevissthet som er 
målet for bildene? 

– Det er en del av det, men dette er ingen 
miljøaktivisme for min del. Jeg vil at det skal 
være åpent, ikke underordnet noen miljøpo-
litisk agenda. For meg er bevisstheten rundt 
landskapets naturlighet i seg selv en verdi.

Hva tenker du på da?

– For eksempel at det skapes et slags grafisk 
uttrykk, en form for landskapsdesign når 
vannet fjernes, som gjør at inngrepet kan 
betraktes som noe mer enn voldelig. Det er en 
form for skjønnhet her, noe stilig. Det er også 
verdt å legge merke til.

Kunne vi ikke også si at bildene dine 
inngår i en bruk av naturen som speil-
bilde av nasjonal identitet? Jeg tenker 

Foto: Vegard Kleven.
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Tekst av  Mona Gjessing

En semi-nomadisk impuls

Jeg er opptatt av å fange det som ikke 
er konstant, sier Line Solberg Dolmen. 
Hun debuterer på årets utgave av 
Høstutstillingen med to arbeider i 
håndapplikert tekstil.

Debutarbeidet a pale recognition 
(afternoon slumber) og a safe drive 
through outskirts inngår i serien Field 
Trip (2017). Hva slags prosjekt er dette?

– Det er en serie jeg begynte med i vår som 
et avbrekk i arbeidet frem mot separatutstil-
lingen min i Norske Tekstilkunstneres (NTK) 
visningsrom, SOFT galleri, i november. 
Utgangspunktet var at jeg begynte å tegne, 
og det er det ikke så ofte jeg gjør lenger, 
men det var fint å arbeide mer impulsivt enn 
det jeg gjør når jeg jobber med tekstil. Etter 
hvert begynte jeg å overføre linjene til tekstil 
og flettet sammen det som går fort og det 
som går sakte. Det er en utferdstrang i de to 
arbeidene jeg stiller ut, og mye av det jeg lager 
handler om nettopp forflytting eller tilknyt-
ning til sted. Hva tittelen Field Trip angår, så 
tenkte jeg på en slags feltundersøkelse med 
mulighet for å gjøre oppdagelser. Også på 
mikronivå. Begge titlene kom intuitivt og var 
egentlig bare arbeidstitler.

Hva betyr det å reise for deg?

– Det er på reiser «alt» skjer. Ikke nødvendig-
vis lange reiser, men bare det å flytte seg noen 
meter gir et nytt perspektiv. Da jeg var elleve 
år, flyttet jeg med familien til Kenya og bodde 
der i to år. Dette oppholdet, med gjentatte 
besøk hos masaiene, preger meg fremdeles. 
I dette tidsrommet ble jeg introdusert for den 
østafrikanske kangaen, et tøystykke som fin-
nes i mange forskjellige kulturer og som kan 
brukes til nærmest alt. Her på atelieret har jeg 
et illustrert hefte om kangaens forskjellige 
bruksområder som jeg kjøpte i Kenya, og 
dette er en slags referanselitteratur for meg.
Jeg var også interessert i orientering da jeg var 
yngre og har stor respekt for den kunnskapen 
som skal til for å tegne kart. Arbeidet a safe 
drive through outskirts er for eksempel jobbet 
frem på en skotskrutet voksduk, som jo også 
er et slags rutenett.

Du har kanskje skotske aner?

– Haha, nei, men rutenettet er jo et veldig 
godt utgangspunkt for en komposisjon. Det 
som er interessant er at masaiene bruker 
en del av disse skotskrutete stoffene i sine 
klesdrakter. Kanskje er også det noe av 
grunnen til at jeg er glad i dette mønsteret. 
Det tar ofte litt tid å komme til forståelse av 
hvor man får sin orientering fra, men muligens 
har jeg det derfra.

Tidlig i ditt utdanningsløp tok du 
svennebrev i kjole- og draktsøm. Senere 
har du tatt en master ved Kunsthøg-
skolen i Oslo (KHiO). Hvordan vil du 
beskrive sammenføyningen av disse to 
utdanningsretningene?

– Det skjedde selvsagt mye i årene mellom 
20 og 34, så det føles som to forskjellige 
verdener. På den annen side ble de to løpene 
flettet sammen igjen da jeg begynte på 
tekstillinjen ved KHiO, og jeg synes jeg stadig 
erfarer at utvikling er noe som beveger seg 
i sirkler heller enn i linjer. Jeg er veldig glad 
i å sitte og sy for hånd, og i den tidkrevende 
prosessen fristilles også tanken. Planlegging 
av fremtidige prosjekter skjer gjerne her.
Jeg jobbet forøvrig med både patchwork og 
quilting i mitt masterprosjekt, og noe av det 
som fascinerer meg med denne aktiviteten, 
er de lange tradisjonene og nyttiggjøringen 
av brukte tekstiler som bærer med seg sine 
egne historier. Tidligere lagde kvinner svære 
tepper sammen, og det var en form for 
aktiv kunnskapsutveksling, både faglig og 
antakeligvis også politisk. Det interessante 
er at slike kvinnefora i dag florerer på nettet 
og at utvekslingen rundt håndverket har 
antatt nye former, for eksempel via blogger og 
YouTube-kanaler.

på nasjonalromantikken og hvordan den 
var et uttrykk – ikke så mye for hvordan 
den faktisk så ut, men hvordan vi ville 
den skulle se ut – og en slags justering 
av forholdet mellom det norske som 
fantasi og det reelle landskapet.

– Absolutt. Jeg tenker noen ganger at land-
skapsdesign i nasjonalromantikken, som en 
form for ønskeoppfyllelse, er en god modell 
for billedkunst generelt – at man lager bilder 
av noe annet enn det som faktisk finnes, som 
en slags forbedring av verden ut fra egne 
fantasiliv.

Spørsmålet er om det finnes uberørt 
natur i det hele tatt, kanskje?

– Det kan du si. Bare det å ta et bilde av 
naturen er et inngrep. Kanskje til og med å se 
på den, siden din synsvinkel – uansett om du 
har et kamera foran deg eller ikke – gir oss 
et utsnitt av naturen, som utelukker noe som 
ikke rammes inn av synsvinkelen.

Hvordan tenker du deg prosjektet 
videre?

– Jeg vil i hvert fall fortette å utforske balan-
sen mellom det naturlige og det konstruerte. 
Det kan godt hende at jeg går mer i retning av 
motiver hvor intervensjonen ikke er så tydelig, 
kanskje også fordi den ødelagte idyllen ligger 
på et annet plan når vi tenker på intervensjo-
ner i form av generelle klimaendringer.

Har du noen andre planer for utstillings-
virksomhet når det gjelder dette 
prosjektet?

– Ja visst. Jeg skal jeg ha en separatutstilling 
på Galleri BOA i Oslo neste år hvor jeg vil 
fordype meg mer i dette landskapet, både 
bredt og i detalj.

Hvem: 
Adrian Bugge (f. 1981 i Oslo)  
Har vært med på Høstutstillin-
gen tidligere 
 
Verk: 
Gruvesjø II, Sydvaranger, 
Tappet skogstjern, Oslo og 
Skogstjern ved gruve, Syd
varanger fra serien Konstruert 
natur (2016), fotografi på 
barytpapir 
 
Utdannelse: 
Bachelor i kunsthistorie 
ved Universitetet i 
Oslo (UiO) (2010–2012) 

Aktuell med: 
Separatutstilling ved 
Galleri BOA (2018) og 
bokutgivelsen Den nye byen 
(Uten Tittel AS, 2018) 
 
Medlem av: 
Billedkunstnerne i Oslo og 
Akershus (BOA), Forbundet 
Frie Fotografer (FFF) og 
Norske Billedkunstnere (NBK) 
 
www.adrianbugge.no
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Avslutningsvis i verkbeskrivelsene av 
disse arbeidene, står det, noe kryptisk: 
«Det du tegner når du egentlig skal 
tegne. Det du skriver når du egentlig 
skal skrive.» Kan du utdype hva du sikter 
til her?

– Det har med min arbeidsprosess å gjøre. 
Jeg har en tendens til å låse meg til en 
bestemt plan for hva jeg skal gjøre, at jeg har 
visse kriterier som skal oppfylles og så videre. 
Da ender det opp med at jeg ikke får gjort 
noe som helst før jeg mer formålsløst bare 
begynner å gjøre noe. Det er gjerne her det 
skjer noe; når jeg går litt av hovedveien.

Er det vesentlig i dine arbeider at 
materialene du nyttiggjør deg av, har 
vært i bruk tidligere?

– Jeg leter alltid etter stoffer som på en eller 
annen måte har vært benyttet i forskjellige 
sammenhenger, men jeg er ikke opptatt av en 
bestemt bruk. Tidvis er det svimlende å tenke 
på at stoffene kanskje er produsert i helt 
forskjellige deler av verden og at de har blitt 
transportert langt.

Har du noen forbilder?

– Jeg er veldig glad i tekstilkunstner Elisabeth 
Haarr. Hun har en fandenivoldskhet og en 
kompromissløshet som jeg strekker meg 
etter. Hannah Ryggen er jo selvsagt også fan-
tastisk, og for tiden driver jeg selv og samler 
inn planter for å lage egne plantefarger, slik 
Ryggen gjorde. Riktignok kun innenfor Ring 3 
i Oslo, for jeg jakter aktivt på ressurser som 
finnes i eget nærområde.

Hvem: 
Line Solberg Dolmen  
(f. 1982 i Trondheim)  
Debutant på Høstutstillingen 
 
Verk: 
a safe drive through 
outskirts og a pale recog
nition (afternoon slumber), 
håndapplikert tekstil, hentet 
fra serien Field Trip (2017) 
 
Utdannelse: 
Master i medium- og 
material basert kunst ved 
Kunst høgskolen i Oslo (KHiO) 
(2014–2016) og bachelor i 
samtidskunst ved Kunst-
akademiet i Tromsø (KiT) 
(2007–2010) 
 
Aktuell med: 
Gruppeutstillingen «Ode til en 
vaskeklut, hymne til en tiger» 
ved Kunstnerforbundet i Oslo 
(Stavanger Kunsthall i 2018) 
samt separatutstilling ved 
SOFT galleri (åpner 30.11.) 
 
Medlem av: 
Norske Tekstilkunstnere (NTK), 
Norske Billedkunstnere (NBK) 
og Unge Kunstneres 
Samfund (UKS) 
 
www.linesolbergdolmen.com

Foto: Vegard Kleven.
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Tekst av  Liv Brissach

Helt rått

Dag Leversby er i en pubertal fase der 
maleriet brytes opp til noe rått.

Kan du fortelle litt om hva du skal stille 
ut på Høstutstillingen?

– Jeg skal stille ut to arbeider fra 2016 som 
jeg har kalt Clumsy Stringency. Jeg holdt 
en utstilling ved Trafo Kunsthall for ett og 
et halvt år siden hvor jeg kalte utstillingen 
nettopp dette, og det er en serie jeg begynte 
på for noen år siden. I 2008 brøt jeg med en 
maleriserie jeg har jobbet med i nesten tjue år 
– Magnolia Cross. I og med at tiden forandrer 
seg, og jeg forandrer meg, følte jeg at jeg 
måtte starte på bar bakke på et vis, fremfor 
å bli en eldre, maniert kunstner. Clumsy 
Stringency er noe litt mer lurvete som settes 
opp mot noe strengere, og dette skaper en 
slags indre struktur i billeddannelsen. Jeg 
liker å jobbe rått, og jeg vil at bildeflaten skal 
være ganske åpen – uten at det blir noen 
direkte ekspresjonisme. Jeg syns det er mye 
maleri i Norge som er ganske pertentlig og 
forholdsvis konservativt.

Skisserer du her noe nytt ved din prosess 
som ikke var til stede tidligere?

– Tidlig på 80-tallet da jeg gikk på akademiet, 
så jobbet jeg også veldig rått. Da var det en 
form for «ren» ekspresjonisme. Men så skjønte 
jeg etter hvert at ekspresjonismen hadde sine 
begrensninger, i alle fall hadde den det for 
meg. Tiden forandrer seg og det var så mye 
som skjedde rundt 1985 … Mange så anner-
ledes på maleriet. Med Magnolia Cross jobbet 
jeg veldig organisk, taktilt, men samtidig 
ganske strengt. På en måte så føler jeg at jeg 
er i en pubertal fase nå.

Du nevner at det ligger noe i tiden nå, der 
det er både interne og eksterne faktorer 
som spiller inn?

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av hvor 
maleriet står til en hver tid, også internasjo-
nalt og særlig mot amerikansk maleri. Jeg lar 
meg påvirke, samtidig som jeg prøver å finne 
en egenart i det jeg selv gjør som står litt 
fritt i forhold til den påvirkningen jeg mottar. 
Og da er det noe ved de maleriene – både 
figurative og abstrakte – som er mye råere i 
tilnærmingen.

Utenfra så det jo ut som du med Magnolia 
Cross over to tiår, var nærmest immun 
mot påvirkning.

– Ja. Men samtidig nei. Jeg var jo veldig opptatt 
av hva som skjedde med maleriet, særlig i 
New York der jeg bodde i tre år. Som jeg nevnte 
har jeg hatt en fase på rundt tjue år der jeg 
grep om maleriet på én bestemt måte. Nå prø-
ver jeg å bryte opp hele maleriet og starte på 
nytt igjen samtidig som jeg har noen kriterier 
til grunn for at jeg gjør akkurat det jeg gjør. Det 
kan være formale ting, følelsesmessige ting, 
intellektuelle ting.

Maleridebatten har jo pågått i mange 
tiår, der spørsmålene «hvorfor male?» 
og «hvorfor ikke male?» preger begrun-
nelser for forsøk på å fornye mediet …

– Jeg har alltid vært veldig glad i maleriet, så 
det har ikke vært noe problem for meg å drive 
med det. Men det er jo noe med å ikke stå og 
gjenta alt man har sett for mye av. Det å prøve 
å ha et nytt øye og en nysgjerrighet, og også 
en intern diskusjon med maleriet, har mye 
å si. Samtidig har det ikke vært nødvendig å 
intellektualisere for mye over dette for min del. 
Jeg syns maleri har sin selvråderett i seg selv.

Du har nevnt at du like gjerne kan 
jobbe abstrakt som figurativt, og de to 
maleriene du viser på Høstutstillingen, 
er ganske figurative. Kan du si noe om 
motivene, blant annet en mann med hatt?

– I mitt eget hode da jeg gjorde han, så tenkte 
jeg på en redneck, en slags komisk tilnærming 
til noe mange av oss har i seg. En raring som 
ikke passer inn i tradisjonelle sammenhenger, 
men som samtidig har overskudd og livsgnist.

Det er jo en slags maskulin råskap i red-
necks som man ikke bare finner i USA.

– Da får jeg lyst til å nevne noe ved strukturen 
for Magnolia Cross. Magnolia var tenkt som 
noe veldig organisk, kvinnelig og onomato-
poetisk feminint. Og Cross som noe mer 
fornuftig, maskulint, samtidig som jeg ikke 
tenkte helt tradisjonelle skiller. Hele det 

Foto: Vegard Kleven.



36 37Billedkunst nr. 4 2017 Billedkunst nr. 4 2017Fem utvalgte fra Høstutstillingen Fem utvalgte fra Høstutstillingen

Tekst av  Marit Sjelmo

Misforståelser i porselen

I Lin Wangs keramikkarbeider er 
formspråket Kinas hvite og blå porselen, 
mens motivene spiller på europeisk 
kulturhistorie.

Dette er andre gang du viser arbei-
der fra Exotic Dreams and Poetic 
Misunderstand ing vol. 2 (2017) på 
Høstutstillingen. Hva er nytt?

– Prosjektet mitt utvikler seg hele tiden. 
Skulpturene jeg viser i år handler mer 
om menneskekroppen. Jeg er opptatt av 
felles erfaringer, og kroppen er helt klart et 
utgangspunkt for å undersøke dette. Vi kan 
komme fra forskjellige kulturer, men vi har alle 
dette med å forholde oss til egen kropp og 
andres kropper til felles.

Hvorfor har du valgt det tradisjo-
nelle kinesiske porselenet som din 
uttrykksform?

– Porselenet er bare en metafor. For lenge 
siden, da verden var stor og det ikke fantes 
så mange kommunikasjonskanaler, var det 
ingenting som kunne korrigere europeernes 
forestillinger om Kina. De var poetiske – 
eksotiske drømmer. Det blå porselenets 
«typisk kinesiske» estetikk var faktisk 
ikke noe typisk overhodet i Kina. Den ble 
konstruert av europeiske handelsreisende 
og produsert utelukkende for eksport til 
Vesten. Så det å bruke kinesisk porselen med 
utgangspunkt i det som er stereotypt ved det, 
var bare et påskudd, en metafor. Jeg ønsket å 
påkalle situasjonen i verden nå, i et forsøk på 
å fremme forståelse mellom kulturer. I Europa 
er bildet av Kina fremdeles veldig preget av 
stereotypier.

Bruker du dine egne erfaringer i 
prosjektet?

– Ja, prosjektet og jeg har på en måte vokst 
inn i hverandre. Da jeg kom til Bergen for å ta 
master ved kunsthøgskolen, kjente jeg ingen, 
jeg snakket ikke norsk og ikke noe særlig 
engelsk. Språkbarrieren og kulturforskjellene 
utgjorde en kjempeutfordring, men samtidig 
ønsket jeg virkelig å involvere meg i livet 
her – ikke bare være en turist som observerer 
fra utsiden, som tar vakre bilder av Bergen og 

norske fjorder. Jeg ville ikke bare se, men ta 
del og også gi noe tilbake. Det virket naturlig 
å prøve å bruke kunsten til å løse disse 
problemene. Det slo meg at misforståelsene 
som oppsto mellom nordmenn og meg ikke 
bare var mitt problem. Misforståelser er alltid 
et gjensidig problem, noe vi deler. Historien 
er en annen slik ting. Mellom Kina og Bergen 
finnes en historisk forbindelse, nemlig den 
gamle maritime Silkeveien.

Hvordan tenker du på Silkeveien som 
en forbindelse mellom Bergen og Kina?

– Bergen er en kystby, og det preger livsstilen. 
Alle har en onkel eller bestefar som var 
sjømann, og mange av dem seilte til Asia. 
Jeg begynte å snakke med folk og fikk høre 
mange historier, for eksempel om sjømenn 
som forelsket seg i en kvinne i et fremmed 
land og som aldri vendte hjem igjen. Da jeg 
stilte ut keramikkfatene mine i Bergen, hvor 
dekoren er laget ut fra motivene i typiske 
sjømannstatoveringer, tror jeg mange opp-
levde en slags merkelig déjà vu. De kjente 
dem igjen, men forsto ikke hvorfor fordi de 
ikke var vant til å se dem i en slik kontekst. 
Folk begynte å stille meg spørsmål – og 
dermed var en samtale i gang. Å spille på det 
vi har felles er en strategi for å få folk inn, for 
å sette i gang en samtale. Kunsten er bare et 
påskudd.

Burde kunsten forsøke å «få folk inn», 
som du sier?

– Ja, jeg tror kunsten har en viktig rolle å spille 
sosialt og samfunnsmessig. Jeg har vært på 
mange utstillinger, kanskje spesielt samtids-
kunstutstillinger, som føles kalde, hvor man 
kjenner på abstraksjon og fremmedgjøring. 
Men for meg handler samtidskunst om forhold 
og forbindelser. Noe av det viktigste samtids-
kunsten kan gjøre, er å tilby perspektiver på de 
sosiale strukturene som omgir oss og ta opp 
samfunnsmessige temaer – men på en annen 
måte enn for eksempel politikerne kan.

prosjektet gikk altså ut på å forbinde noe 
maskulint med noe feminint. Det er en slags 
indre struktur og dynamikk i serien. Jeg kunne 
lage hundre skisser, og så var det én av dem 
som var god nok til at jeg kunne blåse den opp 
og føle at konklusjonen kunne stå over lengre 
tid. Et godt musikkstykke kan være brutalt 
og rått eller det rake motsatte, men om det 
overlever, så har det ofte noe med at det er en 
indre struktur i melodioppbygningen som gjør 
at vi kan leve med det over tid. Det samme 
gjelder til en viss grad med bilder.

Er dette med å produsere mange skisser 
noe du har gått bort fra i produksjonen 
av Clumsy Stringency?

– Ja. Nå jobber jeg helt spontant. Med Magnolia 
Cross malte jeg på gulvet i tjue år og hadde 
konklusjonen klar på forhånd i form av små 
arbeider og skisser som gjorde at jeg visste 
hva jeg skulle gjøre på den store. Nå jobber jeg 
intuitivt, og går altså helt motsatt vei.

Hvem: 
Dag Erik Leversby (f. 1952 i 
Oslo) er en norsk billedkunstner  
Har vært med på Høstutstillin-
gen tidligere 
 
Verk: 
Clumsy Stringency 2–3 (2016), 
akryl på lerret 
 
Utdannelse: 
Statens kunstakademi  
(1982–1986) og Statens 
håndverk- og kunstindustri-
skole (1979–1982) i Oslo 
 
Nylig aktuell: 
Separatutstillingen «Clumsy 
Stringency» ved Trafo 
Kunsthall i Asker samt 
gruppeutstillinger ved Galleri 
Bølgen i Larvik og Bærum 
Kunsthall, alle i 2016 
 
Annet: 
Fra tidlig på 1990-tallet og 
frem til 2008 arbeidet han 
med maleriserien Magnolia 
Cross, og verk fra denne 
er kjøpt inn av blant annet 
Astrup Fearnley Museet, 
Kulturrådet, Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design, 
Utenriksdepartementet (UD) 
og H.M. Dronning Sonja  
 
www.leversby.com
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Foto: Vegard Kleven.

Det er kanskje to forskjellige sfærer?

– Jeg liker det ikke når rammene blir så stive. 
Jeg forsøker å viske ut grensene mellom kunst 
og politikk, mellom kunst og alt annet. Det 
er også et kunstsyn jeg viser her. Det første 
man burde gjøre som kunstner, er å avklare 
overfor seg selv hva kunst er for noe, hva som 
er kunstens premisser. Man burde forsøke å 
spørre seg selv: «Hva gjør jeg i min praksis, 
og hvilke forhold eksisterer mellom meg og 
det sosiale; mellom meg og kulturen jeg er en 
del av?» Jeg er ikke fornøyd med å lage kunst 
som bare kan eksistere innenfor en galleri- 
eller museumskontekst. Jeg tror vi trenger at 
disse grensene flyttes på. Hvis prosjektet mitt 
bare hadde handlet om å vise vakkert kinesisk 
porselen til nordmenn, ville det ikke vært 
særlig interessant.

Prosjektet ditt har jo også et perfor-
mativt element? 

– Ja, absolutt. Jeg bruker meg selv og min 
kinesiske identitet helt bevisst. Skulpturene 
mine produseres i Kina og fraktes tilbake til 
Norge, og slik gjenskaper jeg en historisk 
hendelse – nemlig hvordan kinesisk porselen 
pleide å bli eksportert til Europa via sjø-
veiene. Denne handlingen er en viktig del 
av prosjektet.

Hva er det neste?

– Jeg har tenkt mye på hvordan jeg kan 
bruke kunst til å gi nye perspektiver på 
sosiale problemstillinger. Og så slo det meg 
plutselig: «Hva med mat? Hvorfor ikke lage en 
middag?» God mat, interessant samtale, en 
inkluderende atmosfære – det høres jo ikke 
så avskrekkende ut? Så neste gang jeg stiller 
ut, skal det foregå i en restaurant, i samarbeid 
med en kokk. Jeg har fått mye oppmuntring, 
mye selvtillit, til å fortsette prosjektet. 
Kanskje særlig til å tro på at jeg kan fortsette 
å involvere stadig flere mennesker.

Hvem: 
Lin Wang (f. 1985 i Shandong 
i Kina, bor i Hordaland)  
Har vært med på Høstutstillin-
gen tidligere 
 
Verk: 
The Porcelain Anchors 
Installation – Exotic Dreams 
and Poetic Misunderstanding 
project vol. 2 (2017), keramiske 
skulpturer 
 
Utdannelse: 
Master ved Kunstakademiet 
i Bergen (tidligere Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen, 
2014–2016) og bachelor ved 
Department of Sculpture 
ved China Academy of Art 
i Hangzhou (2003–2008) 
 
Aktuell med: 
«7th Tallinn Applied Art 
Triennial» (2017), separat-
utstilling ved BWA Wroclaw – 
Galleries of Contemporary Art 
i Polen (2017) og separat-
utstilling ved Gustavsbergs 
Porslinsmuseum (2018)
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Siri Berqvam, Hyfer (2017). 
Foto: Semund Svelle. 

«Eksperiment SUS» er skapt 
av billedkunstner Semund 
Svelle og er en «motor for 
desentralisert og stedsbe-
stemt kunst», i stor grad med 
utgangspunkt i landskap. Pro-
sjektet ble etablert i 2009 av 
billedkunstner Semund Svelle, 
og «Eksperiment SUS V» er 
den femte i rekken. De siste 
utgavene har vært arrangert 
på familiegården Vælluland i 
Saksumdal, som også fungerer 
som et sted for kunstneropp-
hold. Sommeren 2017 inviterte 
Svelle fem kunstnere til til 
workshop med påfølgende 
utstilling der verkene er plas-
sert på gårdens uteområder. 
Foruten Svelle selv deltok 
Frøydis Lindén, Margrethe 
Kolstad Brekke, Siri Berqvam, 
Ådne Kongssund Løvstad og 
Atle Selnes Nielsen.

Tekst av  Gaute Brochmann

På jakt etter røttene
«Eksperiment SUS V»
Vælluland gård (Saksumdal i Oppland)
12.08–19.08.

Alle som har flydd over Norge, har kunnet 
registrere at kjente naturområder som Jotun-
heimen, Hardangervidda og Rondane bare tar 
opp en forsvinnende liten del av de enorme 
strekkene med skau og fjell som utgjør landet 
vårt. Og når jeg kikker ut av flyvinduet, lurer i 
alle fall jeg fælt på hva det er, alt det andre.
 Saksumsdalen er en del av svaret på 
dette. En halvtimes kjøring rett vest for 
Lillehammer finner man et dalføre som 
ligger parallelt med Mjøsa. Et mørkt, tungt 
område uten kontakt med hverken fjord eller 
vassdrag, og som man må opp i nettopp et 
fly for å få øye på. Eller i helt sjeldne tilfeller 
oppsøke aktivt, som jeg gjorde i forbindelse 
med «Eksperiment SUS V».
 Og hvis du synes denne innledningen 
handler mer om geografi enn kunst, er det 
fordi de to størrelsene her er så intimt for-
bundet. Dypt inne i granskogen i de bratte 
liene på familiegården Vælluland inviterte 
kunstner Semund Svelle i sommer fem 
kollegaer på en ukes workshop med påføl-
gende utstilling. Resultatet er at besøkende 
nå kan se fem verk tenkt og produsert i tett 
dialog med naturen, som til tross for at det 
tilhører et gårdsbruk minner mer om urskog 
enn kulturlandskap.
 Vi snakker altså ikke om noen skulptur-
park eller om «kunst satt inn i landskap», 
da verkene i all hovedsak er produsert av 
stokker, steiner, jord og kvist fra nær området, 
foredlet i så liten grad at når regn og snø-
smelting ha gjort sitt, vil verkene snart ha 
glidd tilbake inn i den naturen de for et kort 
øyeblikk var født ut av.
 Dette er en villet strategi. De dypøko-
logiske aspektene ved «Eksperiment SUS V» 
er tydelige, akkurat som arven fra 
Land Art-bevegelsen er en åpenbar refe-
ranse. Men i møtet med hvitmalte stubber, 
små jordhauger og trær med tau i dypt inni 
granskauen, er det andre assosiasjoner som 
er like sterke. Og sammen med stedsånden 

til Saksumdal blir den rituelle uhyggen fra 
grøsseren The Blair Witch Project eller første 
sesong av True Detective veldig nærværende.
 Man kan kanskje argumentere for at 
dette er en kvalitet i seg selv, men jeg synes 
ikke det. Av de fem verkene er fire temmelig 
uinteressante, med det til felles at de går 
i dialog med Vælluland på en måte som gjør 
ideene sterkere enn produktene. Kvister 
som er satt opp for å si noe om topografi, 
jord strødd ut for å illustrere arealet som 
hører til gården, en rokk ombygd til vannhjul 
og en stor stein med ordet «Fragile» hugget 
inn i overflaten er alle forståelige innenfor 
konteksten. Men jeg savner ganske enkelt den 
estetiske kraften til å være noe mer enn seg 
selv, til å åpne en eller annen ny horisont eller 
idéverden i meg som betrakter.
 Så kan man si at det er for mye å kreve 
av en ukes workshop. Men Siri Berqvam får 
det til. I et lite myrhull inni skogen fant hun 
et dødt, men fortsatt oppreist bjørketre, der 
stordelen av røttene har løsnet fra den våte 
bakken og spriker utover i løse luften. Disse 
har hun malt blodrøde. Garnnøster i samme 
farge er plassert inn i hull i selve stammen 
og er i tillegg brukt for å forlenge røttene og 
knytte dem til andre rødmalte røtter, som en 
slags sti eller elv som leder inn til verket.
 Her snakker vi. Og det som er så bra med 
dette, er at det i sin umiddelbare form gjør at 
man ser den triste, trauste naturen på en ny 
måte. Den kraften og det mektige livet som 
ligger taust og usynlig under bark og mose, 
blir plutselig dyttet rett i fleisen på oss. De 
røde røttene kan sees som blodårer, som en 
parasitt, eller en slags sopp. Det spiller ingen 
rolle, det viktige er at noe som vanligvis opp-
leves som statisk, blir sterkt, uforutsigbart og 
vitalt. Samtidig som den nennsomme bruken 
av garn styrker følelsen av at dette er et verk, 
ikke bare bearbeidet natur.
 Slik at en tung mørk skog i alle fall får et 
lite lyspunkt.
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Atle Selnes Nielsen, 
Suspended Stone Pointing 
at Crumbling Wood (2017). 
Foto: Semund Svelle. 
 
 
Ådne Kongssund Løvstad, 
Stubbehviter (2017). 
Foto: Semund Svelle.
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Tekst av  Mona Gjessing

Gåtefulle Jan Groth
«Festspillutstillingen 2017: Jan Groth»
Bergen Kunsthall
25.05.–13.08.

Årets festspillutstiller, Jan Groth (f. 1938) 
– en av landets fremste kunstnere med betyd-
elig internasjonal suksess – ble den 24. mai 
æret med en to timer lang pop-up-utstilling 
i Nasjonalgalleriets studiesal. Utstillingen 
besto av flere av Groths tegninger, presentert 
nakne og sårbare uten glass og ramme, 
og fungerte som en appetittvekker til årets 
stormønstring i Bergen Kunsthall. Mens 
utstillingen i Oslo viste tegninger produsert 
under Groths mangeårige opphold i Amerika, 
fikk publikum i Bergen servert et av Groths 
monumentale gobelenger, flere serier av 
rykende ferske tegninger med fettstift på ark, 
to svære veggtegninger og flere skulpturer 
i patinert bronse. Alle arbeidene er fra de to 
siste årene, bortsett fra Tegn, gobelenget 
på 220 x 445 centimeter, som ble produsert 
mellom 2004 og 2006 i samarbeid med 
Benedikte Groth, og den skråstilte, over 
to meter høye patinerte bronseskulpturen 
Skulptur VII (2006).
 Med utstillingen fra Nasjonalgalleriet i 
minne slo det meg hvor forskjellig kunst virker 
i ulike rom og saler. Ingen tvil om at det smaks-
rike måltidet først kom på bordet i de fire 
tilstøtende kubiske salene i Bergen Kunsthall. 
Skjønt, bord og bord: Sterkere enn noen gang 
fikk jeg følelsen av å tre inn i et kunstverk hvor 
absolutt alle tilstedeværende komponenter 
bidrar til den samlede opp levelsen: tegninger, 
skulpturer og gobelenger, ja vel, men også 
kritthvite vegger, tak, gulv og døråpninger.
 De første objektene som møter 
publikum i utstillingen, er en gruppe slanke, 
mørke, individuelt utformede skulpturer i 
patinert bronse (Skulptur I–VII). Stilt opp 
side om side med noenlunde lik avstand seg i 
mellom, to riktignok tettere på hverandre, går 
assosiasjonene både til en stilisert strekkode 

og til primitive redskaper midlertidig parkert 
opp mot en vegg før videre bruk; svarte, ikke 
fullt ut dechiffrerbare tegn mot hvit bakgrunn. 
Og i gobelenget i salen ved siden av, omvendt: 
hvit strek på svart bunn. Dette er den Jan 
Groth vi kjenner og verdsetter høyt.
 Åpenbart har kuratorene ved kunst-
hallen nok en gang ønsket å «pushe» en eldre 
festspillutstiller til videre innovasjon, og 
denne gangen faktisk med et svært vellykket 
resultat. De to diagonale, stedsspesifikke 
veggtegningene utført med svart fettstift, 
er noe nytt i Groths produksjon og fremstår 
som ekkoer fra de 3,5 meter høye, buldrende, 
svarte skulpturene – Open og Closed – i hver 
sin ende av den største salen.
 En rørende detalj ved de øvrige tegn-
ingene i utstillingen er de bittesmå hullene 
etter knappenåler i hvert hjørne av arkene. 
Vel er de vekselsvis skjøre og heftige 
tegning ene av en metafysisk karakter, men 
selve arbeidet med å lage dem, er selvsagt 
bundet av visse fysiske lover. Som, for 
eksempel, at arket må være festet til under-
laget når man tegner slik Groth gjør. Hans 
strek gir assosiasjoner til grafisk notasjon, til 
runer og til forløperen for tradisjonell vestlig 
noteskrift: middelalderske neumer. Og det 
er ikke til å undres over at Groths kunst i 
overskriften til teksten i utstillingskatalogen 
benevnes som «Cool Jazz».
 Problemet med alle verbale tolkninger av 
Jan Groths kunst er imidlertid at ordene ikke 
oppleves som dekkende for selve kjernen i 
hans produksjon. I jazzen blir det vesentlige 
i et musikalsk uttrykk vagt beskrevet som 
«that swing»; det unike ekstra som ikke fullt 
ut lar seg uttrykke i ord. Og årets festspill-
utstilling er bærer av en slik komponent. Groth 
gratuleres.

Open (2017).  
Patinert bronse, 84 x 70 x 354 cm. 
Foto: Thor Brødreskift / Bergen 
Kunsthall.
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Skulptur I–VII (2017).  
Patinert bronse.  
Foto: Thor Brødreskift / 
Bergen Kunsthall. 
 
 
Tegn (2004–2006).  
Gobeleng, 445 x 220 cm.  
Laget i samarbeid med 
Benedikte Groth. 
Foto: Thor Brødreskift / 
Bergen Kunsthall.

Open (2017). Patinert bronse, 
84 x 70 x 354 cm. 
Foto: Thor Brødreskift / 
Bergen Kunsthall.
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Tekst av  Silje Rønneberg Hogstad

Gratulerer, du er offline!
«Skulptur Projekte Münster 2017»
Münster (Tyskland)
10.06.–01.10.

Opplevelsen av å sykle gjennom Münsters 
sentrale og perifere strøk med et forenklet 
kart over de ulike verkene i hånden, føles som 
en barndommens skattejakt, laget i stand 
av en ivrig slektning som er lykkelig over 
muligheten til å begeistre ungene. Skulptur 
Projektes sedvanlige kuratoriske praksis 
med å invitere kunstnere uten et overordnet 
tematisk utgangspunkt, har definitivt gitt 
varierte og lekne utstillinger. Samtidig er det 
uunngåelig at det stedsspesifikke utgangs-
punktet skaper en slags overordnet ramme 
for disse nyproduksjonene.

Sted og verk

Mange av verkene fungerer fantastisk godt 
i samspill med sitt stedlige utgangspunkt. 
Eksempelvis sklir Hito Steyerls kjølige 
HellYeahWeFuckDie, en videoinstallasjon som 
dreier seg om utvikling av menneskeroboter 
for bruk i krigføring, sømløst inn i den futu-
ristiske syttitallsarkitekturen i vestibylen til 
Westdeutschen Landesbausparkasse. 
 Gerard Byrnes film, In Our Time, som 
skildrer backstage-livet i et amerikansk 
radiostudio på syttitallet, vises i klaverrom-
met i hovedbiblioteket. Kunstnergruppa 
CAMPs (Shaina Anand og Ashok Sukumaran) 
flermediale verk, Matrix, er å finne på patioen 
ved Münsters Stadttheater. Dette verket bin-
der byggets nyere og eldre historie sammen 
blant annet ved at kabler er strukket ut og 
inn mellom ulike arkitektoniske elementer. 
Samtidig gis publikum mulighet til å spille 
en aktiv rolle i utvidelsen av kunstrommet til 
omkringliggende steder: Gjennom å trykke på 
knapper manipulerer man tilsynelatende fram 
aktivitet i vinduet på bygningen over gata, eller 
endrer lyden fra klokkene i kirken like ved.
 Et av de verkene som hadde fått mest 
oppmerksomhet på forhånd, var ishallen til 
Pierre Huyghe. Full av forventning tråkker jeg 
derfor av gårde til After ALife Ahead i utkanten 
av sentrum. Gulvet i den nedlagte ishallen 
er dekonstruert slik at bare stykker ligger 
igjen. I kombinasjon med jordgrunnen under 
samt to svære takluker som åpnes og lukkes 
med ujevne intervaller, danner de en kunstig 
topografi som har blitt hjem for en rekke 
utplasserte organismer: bier som summer fra 

kuber bygget inn i leirgrunnen; en dam med 
alger og igler; et akvarium hvis sotede glass 
mørkner og lysnes, og som inneholder kreps 
og småfisk; en inkubator med kreftceller, 
plassert utenfor publikums rekkevidde.
 Alle elementene er visstnok forbundet 
med hverandre ved hjelp av tekniske inn-
retninger som sensorer og målere, eller 
gjennom naturlige biologiske prosesser. 
Betrakteren er avhengig av informasjon 
utenfra for å forstå sammenhengene, og etter 
hvert som man får den, vokser fascinasjonen 
for verket.
 Likevel går jeg rundt med en utålmodig 
forventning om å bli mer stemningsmessig 
grepet enn jeg faktisk blir. Den spesielle 
appen publikum oppfordres til å laste ned 
og bruke i verket, framstår som meningsløs. 
Finnes det noe bedre egnet til brutal nedriv-
ning fra en kunstopplevelse på mulig opptur, 
enn å bli stående og fikle med en forvirrende 
app på en litt for gammel smarttelefon?

Manuelt og digitalt

Det tredelte verket 12V, 5V og 3V av Aram 
Bartholl, vekker større begeistring i sitt mer 
spontane og jordnære fysiske uttrykk. På ste-
der som har vært viktige for Münsters urbane 
utvikling har han bygget små innretninger 
som tar utgangspunkt i energi. Fem lyse-
kroner lyser opp den rå betongundergangen 
som leder fra universitetsområdet til slotts-
plassen. Lysekronene består av LED-lamper 
som drives av varme fra telys. Ved siden av 
byens gamle pumpehus brenner et leirbål 
med tilhørende innretninger som lar publikum 
lade sin egen mobil, som om man grillet en 
pølse. Det er humoristisk og smart, og de 
små apparatene er håndverksmessig vakkert 
utført, med kjepper fra skogen, elektriske 
kabler og fint sveisede metalldeler i skjønn 
forening. Verkene avmystifiserer teknologien. 
Samtidig ligger det en diskret kritikk i måten 
det gamle, manuelle, tungvinte kobles opp 
mot det nye, digitale, lettvinte.
 I det tredje av arbeidene, som er mon-
tert utenfor i en grøftekant ved fjernsyns-
tårnet, er kritikken mer eksplisitt formulert. 
Her brenner det hjemmekoselig i en søt 
vedovn som produserer strøm til en ruter 

Hito Steyerl, 
HellYeahWeFuckDie (2017).  
Foto: Henning Rogge. 
© Skulptur Projekte 2017.

Aram Bartholl, 5V (2017).  
Foto: Henning Rogge. 
© Skulptur Projekte 2017.
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Ei Arakawa,  
Harsh Citation, Harsh Pastoral, 
Harsh Münster (2017). 
Foto: Henning Rogge.  
© Skulptur Projekte 2017.

Michael Dean,  
Tender Tender (2017). 
Foto: Henning Rogge. 
© Skulptur Projekte 2017.

CAMP, Matrix (2017). Utendørs 
stedsspesifikk installasjon.  
Foto: Henning Rogge. 
© Skulptur Projekte 2017.

som befinner seg halvveis oppe på tårnet. 
Man kan koble seg til ruteren via mobilen så 
lenge man står i nærheten av den, men det 
er ikke internett man kobler seg på. Isteden 
får man tilgang til en database som med 
velkomsthilsenen «Congratulations! You are 
now offline!» inneholder en lang liste ned-
lastbare artikler om hvordan man kan leve 
livet avlogget, tips om såkalt digtal detox, 
instruksjoner for sletting av spor etter deg 
selv på nettet, også videre.
 Det gir en ekstra dimensjon til verket 
at jeg ankommer arbeidet sent på dagen, and-
pusten, med fillete kart, såre sykkelmuskler 
og sulten rivende etter dagens opplevelser. 
Ja, jeg er i høyeste grad manuelt tilstede. Det 
føles fantastisk! Jeg skulle likevel gjerne hatt 
tilgang til den lista med artikler på nettet – 
eventuelt et bedre batteri til telefonen.

Tett på

I Alexandra Piricis Leaking Territories i Alte 
Rathaus er mobiltelefonen uvelkommen. Den 
vakkert barokke Friedessaal, stedet for signe-
ringen av Westfalerfreden i 1648, utgjør den 
historisk ladede rammen for performancen, 
der seks utøvere kommer tett på publikum 
gjennom bevegelse, sang og tale.
 Verket handler åpenbart om politikk, 
grenser og statsdannelser. Naturlig knyttet til 
det globale temaet, er internett og delings-
samfunnet. De seks danserne bytter på å 
framsi faktasetninger om vår – altså publikum 
og utøvernes – posisjon i tid og rom i forhold 
til ulike små og store hendelser i historien 
som har ledet fram til dagens verdensbilde.

 Det som kommer av fakta er presentert 
på en ikke-kronologiske måte som heller 
ikke skiller mellom smått og stort. Slik ligner 
informasjonspresentasjonen listen med resul-
tater man kan få gjennom et søk på nett. På et 
tidspunkt kunngjør også utøverne at de «nå vil 
gå inn i rollen som menneskelig søkemotor». 
Publikum kan kaste ut et hvilket som helst ord 
eller begrep, som den menneskelige søke-
motoren så vil prosessere og komme med 
data om ut fra egne assosiasjoner.
 Arbeidet er både vakkert, morsomt og 
dypt alvorlig. Den fysiske opplevelsen at det 
eksisterer et fellesskap blant utøvere og 
publikum slik vi er samlet om den samme 
estetiske erfaringen, står i kontrast til den 
kjappe men ofte overflatiske massen av 
informasjon som internett kan tilby, og viser 
to ulike måter å erfare verden på. 

Mulighet og trussel

I en tid der de fleste menneskelige behov 
teore tisk sett kan tilfredsstilles via en skjerm 
på et begrenset areal, er det ikke overras-
kende at digital teknologi er et gjennom-
gående interesseområde i årets Skulptur 
Projekte. Uansett hva som ellers måtte være 
ens agenda som kunstner, er den voldsomt 
akselererende utviklingen av digital teknologi 
noe som på den ene siden gir nye muligheter, 
men på den andre siden også kanskje truer 
noen genuint menneskelige behov. 
 Banalt, men samtidig sannferdig, gir 
det derfor fortsatt mening å si at betrakter-
ens fysiske og sanselige møte med verket er 
sentralt for skulpturmediet.

Skulptur Projekte er en 
internasjonal kunstmønstring 
som ble etablert i 1977 av 
kuratoren Kasper König 
(f. 1943). Den arrangeres hvert 
tiende år i den tyske byen 
Münster og har om lag en halv 
million besøkende. Til hver 
Skulptur Projekte inviteres et 
utvalg kunstnere til å utføre 
stedsspesifikke kunstprosjek-
ter i det offentlige rom, og i år 
vises 35 nye bestillingsverk 
av blant andre Ei Arakawa, 
Cosima von Bonin, Pierre 
Huyghe, Thomas Schütte og 
Hito Steyerl. Til denne utgaven 
har Skulptur Projekte også et 
satelittarrangement «THE HOT 
WIRE» (04.06.–01.10.), som er 
et samarbeid med Skulp-
turenmuseum Glarkasten i 
Marl, om lag 6 mil sørvest for 
Münster. Skulptur Projekte er 
initiert av kuratoren Kasper 
König (f. 1943), som fortsatt 
er mønstringens kunstneriske 
leder. Han ledsages i år av 
kuratorene Marianne Wagner 
og Britta Peters.  
 
www.skulptur-projekte.de

Alexandra Pirici,  
Leaking Territories (2017). 
Foto: Henning Rogge. 
© Skulptur Projekte 2017.
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Tekst av   Kjetil Røed

Utilfredsstillende analyser
Momentum 9: «Alienation»
Momentum Kunsthall  
Galleri F 15 m.fl. (Moss/Jeløya)
17.06.–11.10.

Vi lever i en tid hvor de fleste er fremmed-
gjorte i en eller annen forstand – av Donald 
Trump, den høyrevridde regjeringen vi 
har, eller bare av overdreven tidsbruk på 
sosiale medier. Men hva betyr egentlig 
fremmedgjøring?
 Opprinnelig var det Karl Marx som 
definerte termen som mangel på oversikt i 
produksjonsprosessen, at arbeideren blir et 
tannhjul i maskinens tjeneste. Og dette lar 
seg jo lett overføre til en hvilken som helst 
livssammenheng hvor noe som har vært kjent 
blir ukjent eller hvor vi mister oversikten over 
oss selv eller våre omgivelser.
 Spørsmålet i denne sammenhengen 
er om kunst kan gjøre noe med saken, om vi 
kan gå til den for å lappe på fragmenterin-
gen. Eller, for å være enda mer konkret, om 
årets Momentum har noen kort i ermet i så 
henseende? Det skulle man i hvert fall tro, 
siden nettopp fremmedgjøring er temaet på 
biennalen i år.

Både-óg

Svaret er umiddelbart både ja og nei, med 
vekt på tja. Jeg savner en begrepsanalyse, 
et dypdykk i selve fremmedgjøringens 
eksistensielle røtter. Der står det ganske tynt 
til, dessverre. Mossemeteoritten, som har 
fått et eget rom til sin kosmiske symbolikk, 
er et godt bilde på hvordan det hele er tenkt. 
For selv om dette er en fascinerende steinbit 
langveisfra, forblir den likevel et utvendig 
symbol. Det er som om kuratorene tror, eller 
har tenkt, at det fremmedgjørende kan graves 
frem gjennom å avdekke fenomenet i det ytre, 
mens de ikke helt har tatt seg bryet med å 
forske på effekten av tingene.
 Noe som ikke betyr at det er tynt 
med spennende verk. Patricia Piccininis 
Atlas (2012), for eksempel, er interessant, 
fordi det inkluderer noe ytterst intim i verket, 
nemlig fornemmelsen for vår egen kropp. 
Verket viser frem forvridning av legeme og 
teknologi, uten at vi helt kan identifisere noen 
av delene – og det er jo et bra utgangspunkt 
for å tenke videre. Noe lignende kunne vi si 
om An Ecosystem of Excess (2014/2017) av 
Pinar Yoldas, som spekulerer videre på hvor 

evolusjonen vil gå med tanke på alt det avfal-
let – og da særlig plast – mennesker etter-
later seg i verdenshavene. Begge beveger seg 
inn i det posthumane, inn i spekulativ sci-fi.

Det fremmedes opprinnelse

Det nærmeste vi kommer en begreps-
avklaring er nok libanesiske Rana Hamadehs 
The Big Board (2013), som legger ut om 
begrepet «fremmedhet» og dets genealogi 
i et stort, forsøksvis pedagogisk plansjeverk 
midt i utstillingen på Galleri F 15. Her nøstes 
fremmedgjøringen opp i alskens detaljer og 
historiske fenomener. Interessant og under-
holdende, men jeg savner en mindre eksen-
trisk kartlegging av fremmedgjøringen, siden 
det jo tross alt er denne som er utstillingens 
forankringspunkt. Museum of Nonhumanity 
(som består av Laura Gustafsson og Terike 
Haapoja) er også et godt utgangspunkt for 
å tenke hva fremmedgjøring er historisk, 
siden verket undersøker forskjellige former 
for eksklusjonsstrategier, altså hvilke ord, 
handlinger eller ideer som legitimerer et skille 
mellom «oss» og «det fremmede» – som kan 
være alt fra bakterier til fiendens kvinner.
 At noen av kult-multikunstneren 
H.R. Gigers stoler (1991–1996) fra den 
japanske baren han har designet befinner seg 
på Galleri F 15, er jo morsomt, men når de ikke 
følges opp gjennom resten av utstillingen i 
merkbar form, blir de stående der som en type 
goth-styla rekvisitter, mer enn en inngang til 
denne dunkle fornemmelsen.

Insekter og abstraksjon

Da er Levi van Veluw mer givende, siden han 
abstraherer skrekkfornemmelsen gjennom en 
utforskning av møtepunkter mellom labyrinter 
og abstrakte malerier (Workspace II, 2016).
 Det leder ikke noe bestemt sted 
begrepsanalytisk sett, og de beveger seg 
for mye i retning det dekorative, men jeg 
blir fasc inert av disse bekmørke maleri- 
labyrintene. Likevel: Det er et stikk av noe 
insektaktig ved dem også, som jeg har sansen 
for, og i et øyeblikk tar jeg meg i å tenke at 

Pinar Yoldas,  
An Ecosystem 
of Excess (2014/2017). 
Installasjon, blandede 
teknikker.  
Foto: Istvan Virag. 
© Pinar Yoldas.



54 55Billedkunst nr. 4 2017 Billedkunst nr. 4 2017Kritikk Kritikk

Tuomas Kortteinen & 
Heikki Lotvonen har stått 
for den visuelle profilen 
til «Momentum 9». 
Her et samarbeid med 
Búi Aðalsteinsson: Insect 
Bar (2017).  
Foto: Istvan Virag. 
© Tuomas Kortteinen & Heikki 
Lotvonen / Búi Aðalsteinsson. 
 
 
Museum of Nonhumanity, 
installasjon under 
«Momentum 9: Alienation».  
Foto: Istvan Virag.  
© Museum of Nonhumanity. 

det er en kjempebilles indre organer jeg står 
og ser på – tippet over på siden, hjelpeløs på 
ryggen, som skilpadden i replicant-testen i 
begynnelsen av kultfilmen Blade Runner fra 
1982. (Kanskje jeg tenker på insekter fordi jeg 
nettopp har fått en proteinbar lagd av insekter 
i hånden – et kunstverk av Búi Aðalsteinsson. 
Eller kan det være videoverket om biavling 
i kunstrommet av Mediated Matter Group 
– Synthetic Apiary [2016] – som fører meg dit?)

Korsfarere som dukketater

Det skrekkfilm-aktige ved utstillingen dukker 
opp flere steder, deriblant i Jenna Sutelas 
verk (GutMachine Poetry, 2017), som er som 
hentet fra en Mario Bava-film fra 1985. I et hull 
i gulvet i Momentum Kunsthall bobler det og 
siver opp tåke samtidig som en stemme lyder 
fra det grønne. Jeg liker dette verket, men det 
er for teatralsk og underholdende til å gripe 
helt fatt i fremmedgjøringen som tema. Det 
blir for lystig på B-kultur-måten. Men det 
funker, uansett, særlig om du – som meg – 
ikke la merke til det med én gang og nesten 
satte foten i hullet. 
 Det mest fremmedgjørende i betydning 
skummelt var nok likevel Wael Shawkys 
gjenfortelling av historier om korsfarerne (det 
velkjente Cabaret Crusades: The Path to 
Cairo fra 2012). Han bruker nemlig dukker til 
å fortelle om ganske brutale saker. Friksjonen 
mellom volden og de klossete dukkenes stive 
bevegelser er urovekkende, fordi det forbinder 
barnets lek med svært så voksen tematikk.

Restene av en fortid

Verket jeg utvilsomt liker best er Johannes 
Heldéns bidrag (New New Hampshire, 2017) 
som består av en bok og diverse rekvisitter 
som det også er skrevet om i denne boken. 
Artefakter dom er knyttet til en hendelse i 
New Hampshire av uavklart, antagelig krim-
inell, art. Romanen foregår i 2037 så dette 
blir en slags arkeologisk utgraving av hva som 
skjedde, men også et vitnesbyrd om hva som 
blir igjen av hva som helst som er tilbakelagt. 
Fascinerende og velgjort, og ikke minst 
elegant gåtefullt.
 Mindre gåtefullt, men ikke mindre 
betagende, er Jussi Kivis kontemplative 
Moon Woods (2017), hvor fremmedgjøringens 
motsetning kommer til syne i et mørklagt rom 
som et velgjørende innblikk i skogens indre 
langsomhet.
 Dette er ikke blant de beste utgavene 
av Momentum – den er for ufokusert når det 
gjelder det som egentlig skulle være temaet. 
Det er også noen ganske svake verk, som jeg 
ikke ser hvorfor er med, som Patrick Jacksons 
Pig Paradise (2017), en samling malerier som 
forestiller glade griser (paradoksalt nok malt 
på muren til et slakteri). Utstillingen er likevel 
god på illustrasjonsarbeidet, altså på å for-
telle om hvilken form fremmedgjøringen kan 
ta. Men jeg savner overordnede refleksjoner 
over fremmedgjøring som sosiale, historiske 
eller eksistensielle tilstander.

Momentum er en nordisk 
biennale for samtidskunst, 
etablert i 1998. Den arrangeres 
ulike steder i Moss sentrum 
og på Jeløya, med base i 
Momentum Kunsthall og 
Galleri F 15. Tilleggsarenaer 
for året er Vannverket, SF Kino 
Moss, House of Foundation, 
Parkteateret, Moss kirke og 
Naturhuset. «Alienation» er 
den niende biennalen i rekken 
og omhandler «fremmed-
gjøring», med underkatego-
riene kropper, objekter og 
teknologier; økologi; strukturer 
og samfunn. Over tredve 
internasjonale kunstnere 
deltar. De norske bidragene 
er Serina Erfjord, Jone Kvie, 
Kjersti Vetterstad og Trollkrem. 
Kuratorer for denne utgaven 
er Ulrika Flink (Sverige), Ilari 
Laamanen (Finland), Jacob 
Lillemose (Danmark), Gunhold 
Moe (Norge) og Jón B.K. Ransu 
(Island). Biennalen arrangeres 
av Punkt Ø, fylkesgalleriet for 
Østfold. 
 
www.momentum9.no
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Jenna Sutela,  
Let’s Play: Life (2015–2017). 
Stedsspesifikk installasjon 
med lyd.  
Foto: Ingeborg Øien Thorsland.  
© Jenna Sutela. 
 
 
Búi Aðalsteinsson,  
Fly Factory (2014).  
Blandede teknikker og larver.  
Foto: Istvan Virag. 
© Búi Aðalsteinsson.

Johannes Heldén,  
New New Hampshire (2017). 
Foto: Istvan Virag. 
© Johannes Heldén. 
 
 
Levi van Veluw,  
A Grid with Purpose (2017). 
Valnøttre, sort blekk, lys 
og kull.  
Foto: Istvan Virag. 
© Levi van Veluw / Galerie 
Ron Mandos.
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Lund. Tekstene tar for seg «berøring» i et 
subtilt grenseland mellom det hverdagslige og 
erotiske – små hemmeligheter som hviskes 
inn i øret. Én av dem oppfordrer til å ta på 
barken til et tre; en ruglete, organisk kontrast 
til den glattslipte skjermflaten på smarttelefo-
nen som jeg hører på lydinn spillingen med.
 Mens man hører på de overnevnte 
lydfilene passer det kanskje å sette seg på én 
av Hanne Lippards syv benker som er spredt 
rundt om i parken (Fwd: Min hemmelighet, 
vil jeg bare si til deg). Disse har fått påført små 
plaketter – til forveksling like dedika  sjoner 
utstedt av velforeninger. Tekstsnurtene virker 
imidlertid å være lånt fra uønsket e-post, 
spam, eller kontaktannonser. Plaket tene 
utforsker begjær fra det romantiske og intime 
til det eksplisitte «hvem er jeg og hva jeg ser 
etter: sex i alle hull i alle husets hjørner». Jeg 
forestiller meg at noen har sittet på en av disse 
benkene og halvoppmerksomt «swipet» seg 
gjennom Nesoddens singel marked på Tinder.
 Mens Lippard og Wold Lunds respektive 
praksiser utforsker begjærspotensialet til 
tekst, tøyer Johanne Hestvold ekspressiv affekt 
ut av minste mulige symbolske bestand  del. 
Lerretlignende betongflater med Hestvolds 

karakteristiske kurvede gjennomboringer, 
minner om forenklede ansiktstrekk, emojier, 
men er om mulig ytterligere abstrahert.
 For de nevnte kunstnerne kan det se 
ut som allestedsnærværende digitalt liv er 
en selvfølgelighet – idéen om den «rene» 
naturopplevelsen er for lengst forkastet.

Inkluderende parkprosjekt

Den høye verkstettheten og kunstnerstyrte 
etosen til «Wildlife» gjør at parken har mer 
til felles med avgangsutstillinger, Østlands-
utstillingen eller Høstutstillingen enn 
begrepet «skulpturpark» skulle tilsi. Det er 
heller ikke et kuratorisk tilspisset prosjekt, 
hvor summen av arbeidene er illustrativt for 
en samtidsaktuell idé eller tilstand. I stedet er 
det lagt opp til en bred forståelse av skulptur-
begrepet som setter få begrensninger på 
materialvalg, format eller tema.
 Alt er ikke nødvendigvis like gripende 
eller nyskapende, men det skapes et 
generasjons inntrykk som omfatter et stort 
nok mangfold til at oppdagelsesferden føles 
givende.

Tekst av  Nicholas Norton

Viltert i skogkanten 
– ny kunstnerinitiert skulpturpark 
favner bredt fra en smal scene
«Wildlife»
Nesoddparken (Nesodden)
24.06.2017–2020

Det aller første arbeidet jeg møter i skulptur-
parken «Wildlife» på Nesodden, er et subtilt 
stikk til striglede, selvhøytidelige hage anlegg 
– nærmest den strake motsetningen til den 
viltre eksperimenteringsviljen som parken 
uttrykker. Still Life, signert Aurora Passero og 
Robin Danielsson, består av tre betongstøpte 
skulpturer satt sammen av stablede geo-
metriske former. Verket er basert på form-
klippede busker fra franske hager, men kan ved 
første øyekast se ut som det har brutalismen 
som referanseramme.
 Passero og Danielsson er initiativtagerne 
til «Wildlife» sammen med Camilla Steinum. 
De tre utgjør kunstnergruppen NIKOTIN, som 
også har stått for kurateringen. Sammen har 
de lykkes med å skape en ukonvensjonell 
skulpturpark som omfavner tidsbegrensede 
kunstuttrykk og et utvidet skulpturbegrep. 
Mange av materialene som benyttes vil endre 
seg over tid, i takt med vær og vind eller 
slitasje forårsaket av besøkende. I tillegg er 
flertallet av kunstnerne – i likhet med kurator-
teamet – relativt unge. Overvekten er født 
etter 1980 og er aktive på Oslos kunstscene.
 Parken vil bli værende til 2020 og ligger 
på tomten til kontor- og atelierfellesskapet 
Nesoddparken, hvor den strekker seg over 
et område på størrelse med to fotballbaner. 
Gressplen og steinhellinger viker for krattskog 
og et myrvann etter hvert som man beveger 
seg vekk fra bebyggelsen.

Materialer, vind og vær

Gunnvor Nervold Antonsen har laget verket 
som kanskje tydeligst understreker parkens 
midlertidige status. I Reisen henger tunge 
mesopotamiske kelimer fra grenene i et tre 
som er synlig fra mesteparten av parken. Etter 
hvert som jeg nærmer meg oppdager jeg at 
teppene er gjennomhullede, våte og lukter 
av råte. Det er fort gjort å tenke seg at de 
vil falme gjennom vinteren, når snø og frost 
legger seg på overflaten. Det er et verk som 
over tid vil kunne utvikle flere ustabile betyd-
ninger – akkurat nå gir rødskjæret i teppene 

assossiasjoner til høsten, men med ytterligere 
forfall vi de kanskje kunne assosieres med 
krig, konflikt og materielle ødeleggelser i den 
delen av verden som teppene stammer fra.
 I kanten av myrvannet står det en skulp-
tur som ligner to overdimensjonerte vannglass 
utstyrt med hvert sitt plastsugerør. Sandra 
Vaka Olsens skulptur Thirsty har samlet et 
reservoar med vann og biologisk avfall. Den 
samme serien er tidligere vist innendørs, men 
her får interessen hennes for vann og fordamp-
ning en mer hardfør og naturnær tilnærming 
enn i gallerirommet. Før eller siden vil vannet 
fryse til is, bli gjørmete og kanskje til og med 
renne over. At myren bugner med insekter, fukt 
og materie, er en virkningsfull påminnelse om 
at vann er en forutsetning for liv.

By og land

Enkelte verk er først og fremst lettfordøyelige 
skulpturelle vitser. Camilla Steinum har for 
eksempel rammet inn en trestamme og 
kalt verket Bordet fanger. Andre skjuler seg 
bevisst i terrenget, som Steinar Haga Kristen-
sens hageornamentaktige uglefigurer (OWL 
[Garden Edition], 1998–2017).
 Kunstnerduoen Aurora Sander har tatt 
med seg gentrifiseringen av Grünerløkka 
inn i skogen på Nesodden. Skulpturserien 
deres består av miniatyrbygårder bemalt med 
logoene til diverse kiosker og kaffekjeder. 
Pappkrusene skulpturene huser, henviser 
til den urbane kaffetidsklemma. Ettersom 
mesteparten av Nesodden består i døsige 
forstadsnabolag kan kanskje Markveien 
tolkes som en oppfordring til å slakke litt på 
tempo – å la ting gå sin naturlige gang.

Aldri offline

«Wildlife» oppfordrer til å utforske terrenget, 
men parken er på ingen måte offline. QR- 
koder festet på trær, gir tilgang på innspil-
linger av kortfattede tekster (Day Residue) 
skrevet av kunstner og forfatter Inger Wold 

Gunvor Nervold Antonsen, 
Reisen (2017).  
Mesopotamiske kelimer og 
utskåret tømmer. 
Foto: Jenny Maria Rydhagen.
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Aurora Passero / Robin 
Danielsson, Still Life (2017). 
Pigment og armert betong, 
ca. 50 x 180 x 300 cm. 
Foto: Jenny Maria Rydhagen.

Aurora Sander, 
Markveien (2017).  
Tre, plast og malt metall.  
Foto: Jenny Maria Rydhagen.
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Camilla Steinum,  
Bordet fanger (2017).  
Malt metall, 
150 x 100 x 130 cm. 
Foto: Jenny Maria Rydhagen.

Marthe Elise Stramrud, 
Vase & Vice Versa (2017). 
Høybrent, glasert porselen på 
steingods, ulike størrelser.  
Foto: Jenny Maria Rydhagen.

Steinar Haga Kristensen, 
OWL (Garden Edition) 
(1998–2017).  
A1 (Acrylic One), stein, jern og 
bengalack, ulike størrelse.  
Foto: Jenny Maria Rydhagen.

Johanne Hestvold, OWO / 
HMVMU / OA WL (2015). 
Leca og armert betong, ulike 
størrelser.  
Foto: Jenny Maria Rydhagen.
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Catherine Malabou
Hva skal vi gjøre med hjernen vår?
Norsk ov. ved Kaja Jenssen Rathe
H//O//F (2017) 

Den franske filosofen Catherine Malabou 
(f. 1959) tar her for seg skjæringspunktene 
mellom biologi, filosofi og politiske spørsmål. 
Hun gjør et dypdykk i nevrovitenskapenes 
utvikling og beskriver hvordan den politiske 
og filosofiske debatten om biologiens 
innflytelse har havnet i en destruktiv «født-
sånn-eller-blitt-sånn»-debatt. Som alternativ 
til denne lite fruktbare blindveien ønsker 
Malabou en debatt som tar hjerneforskningen 
på alvor, uten å hengi seg til et deterministisk 
politikk- og menneskesyn. Her viser Malabou 
blant annet til nyere hjerneforskning der det 
trekkes frem at hjernen er plastisk og under 
konstant utvikling, både passiv og mot-
standsdyktig samtidig. Vi må derfor forlate 
den fremdeles dominerende tanken om at 
menneskers atferd er «innskrevet» i hjernen, 
hevder Malabou, og de politiske konsekven-
sene kan utgjøre en helt ny måte å tenke 
motstand på. Denne boken er opprinnelig fra 
2004, men kommer her i norsk oversettelse.

Maya Økland
Stranger in Motherland
Teknisk Industri (2017)

Denne boken samler fotografier fra fire av 
Maya Øklands (f. 1980) reiser til morens 
hjemland, Brasil, utført mellom 1999 og 
2013. Som «fremmed i moderlandet» skildrer 
Økland møter med slektninger i alle aldre 
i hverdagsomgivelsene deres, gjennom et 
naturalistisk, dokumentarisk blikk. I likhet 
med forbilder innenfor portrettsjangeren 
som Thomas Struth og Rineke Dijkstra, 
tydeliggjør Økland den sosiale tilhørigheten til 
menneskene hun portretterer. Bildene gir et 
utilslørt og autentisk innblikk i hverdagen og 
levekårene til menneskene som portretteres. 
Økland er kunstner og kurator, og flere av 
fotografiene i boken er blitt vist tidligere, 
blant annet ved Hasselblad Center i Göteborg 
og ved Arendal Kunstforening

 
Elin Maria Olaussen og Karen 
Christine Tandberg driver 
forlaget og bokhandelen 
Torpedo i Oslo, som spesialise-
rer seg på publikasjoner om 
samtidskunst og visuell kultur.

Tekst av  Elin Maria Olaussen  
 Karen Christine Tandberg

Publisert

Ingvill Henmo og Ika Kaminka
Kunstarbeid – Intervjuer
Fagbokforlaget (2017)

Intervjuene kretser rundt selve arbeids-
prosessen og spørsmål knyttet til motivasjon, 
drivkraft og livet som kunstner. Forfatterne 
Henmo og Kaminka har tatt utgangspunkt i 
et bredt utvalg kunstnere med hensyn til bruk 
av ulike medier og materialer, prosesser og 
arbeidsmetoder – fra maleri til performance 
til konseptbasert kunst. Vi får et rikt innblikk 
i hverdagen som kunstner, hva kunsten betyr 
for den enkelte og hva som må forsakes for å 
kunne jobbe med kunst. I boken møter du blant 
andre Vanessa Baird, Hanne Borch grevink, 
Matias Faldbakken, Per Formo, Marianne 
Heier, Leonard Rickhard og Snorre Ytterstad.

Astrid Hauge Rambøl  
med Marianne Hurum og Ruben Steinum
Å leve av kunsten:  
Om kunstnernes arbeidsvilkår  
og myten om den frie frilanser
Forlaget Manifest (2017)

Denne pamfletten er skrevet av Astrid Hauge 
Rambøl, journalist og stipendiat i sosiologi, 
i samarbeid med billedkunstnerne Marianne 
Hurum og Ruben Steinum. Utgivelsen retter 
søkelys på kunstneres økonomi og arbeids-
vilkår. I dagens Norge tjener kunstnere stadig 
mindre, og i likhet med andre som ikke er fast 
ansatt har kunstnere også dårligere rettig-
heter ved sykdom og dårligere opptjenings-
vilkår for pensjon. Å leve av kunsten bygger 
videre på Kunstnerundersøkelsen fra 2013 
som slo fast at kunstnere er blant dem som 
tar lengst utdannelse, men som ender opp 
med lavest inntekt. Pamfletten argumenterer 
for at dersom kunsten skal være fri, må også 
kunstnerne gis mulighet til økonomisk frihet 
– noe som kan gjøres gjennom å styrke de 
økonomiske støtteordningene for kunstnere.

Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, 
Stephen Squibb og Anton Vidokle (red.)
What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, 
Affection) Got to Do with It?
e-flux journal / Sternberg Press (2017)

What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, 
Affec tion) Got to Do with It? er den ellevte 
tittelen i e-flux journal-serien som publiseres 
i sam arbeid med Sternberg Press. I dagens 
politiske klima ser det ut til at kjærlighet er 
en mangelvare. Denne boken undersøker 
hvordan kjærlighet, behov, omsorg og 
beundring tar nye former i lys av samfunns-
endringer, sosiale så vel som politiske, og 
ikke minst i tråd med den teknologiske 
utviklingen – temaer som er blitt satt på 
dagsorden av e-flux journals forfattere siden 
2009. Publikasjonen samler her et sjenerøst 
utvalg tekstbidrag av blant andre Paul Chan, 
Keti Chukhrov, Cluster, Antke Engel, Chus 
Martínez, Tavi Meraud, Elizabeth A. Povinelli 
og Kim Turcot DiFruscia, Martha Rosler, Jalal 
Toufic, Jan Verwoert og Slavoj Žižek.

Jan Freuchen & Sigurd Tenningen
Appelsiniakomplekset
H//O//F (2017)

Denne utgivelsen er en av de mange bøkene 
som ble sluppet i anledning årets Møllebyen 
Litteraturfestival. De tre novellene i Appelsinia
komplekset er skrevet av billedkunstner Jan 
Freuchen og forfatter Sigurd Tenningen og 
kretser alle rundt den kunst neriske skapelses
akten. Vi møter musikken til karakteren V., 
maleren Wilma Kuhn forsøker å fiksere et 
uutgrunnelig motiv på vei mot likegyldighet 
og indifferens, mens den tredje novellen er et 
manifest for en arkitektur som vil unnslippe 
bygningshistoriens bestrebelser. Freuchen 
og Tenningen har samarbeidet ved flere 
anledninger og står blant annet bak den 
tredelte utstillingspublikasjonen Game of Life 
(2012/2014/2016). Tenningen har flere bøker 
på samvittigheten, mens Appelsinia komplekset 
er Freuchens skjønnlitterære debut.
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bevisste og underbevisste. Og du sitter dess-
uten gjerne med et omfangsrikt råmateriale 
i form av så vel brev og fotografier som lyd-, 
film- og videoopptak, som kan bli brukt men 
som ikke nødvendigvis blir det.
 I motsetning til fiksjons- og dokumen-
tarfilm, der det i startfasen gjerne foreligger 
manus, storyboard eller synopsis, kan et fritt, 
kunstnerisk videoprosjekt på dette stadiet 
være flytende og vanskelig å beskrive. Ofte 
har en bare ett enkelt utgangspunkt, og en 
vet lite eller ingenting om hva en vil ende 
opp med. Og liksom i en skriveprosess har 
en mulighet for å redigere fritt, flytte om på 
sekvenser og føye til og trekke fra, helt til 
sluttstrek settes.
 Dersom familie eller andre som står deg 
nært vet at du vil bruke elementer fra ditt eget 
liv og kanskje også deres, vil de kunne ha van-
sker med å stole på at du vil behandle dette på 
en etisk forsvarlig måte. Og de vil kunne kreve 
fullt innsyn allerede fra dag nummer én.
 Å blottlegge et kunstnerisk prosjekt før 
du omtrent har kommet i gang med det, og 
å bli bedt om å skissere innhold og beskrive 
fysisk råmateriale for i neste omgang å 
risikere å bli kontrollert og kanskje endatil 
sensurert, er svært problematisk. Og det 
kan ende opp med at mennesker du sto nær, 
vender deg ryggen for alltid. Utstillingsinvi-
tasjoner knyttet til det aktuelle kunstverket 
og senere innstendige ønsker om forsoning 
vil kunne besvares med øredøvende taushet. 
Og du blir en ikke-person.
 Det alvorlige er gjerne mer tiltrekkende 
enn det muntre, i kunstnerisk sammenheng. 
Du vil inn i mørket. Finne sammenhenger. Se 
det skjulte. Ane helheter. Og du vil uvegerlig 
iblant måtte lette på noen stener. For å 
slippe dagslys til. Og du løper en risiko ved 
å blottlegge ditt eget liv. Fordi ditt liv er så 
sammenvevd med de andres.
 Avtroppende operasjef, Per Boye 
Hansen, sier i et intervju i Klassekampen 
(06.05.2017) blant annet dette: 

«Jeg tror at veldig mye kunst handler 
om sorgbearbeidelse. […] Det dreier 
seg om en dyp eksistensiell følelse av at 
man er avsondret fra noe, eller at man 
opplever livet som veldig smertefullt. 
Jeg tror alle mennesker kan føle at vi 
er veldig fremmede her, og fremmede 
overfor hverandre, og at det er vanskelig 
å forholde seg ordentlig til hverandre og 
seg selv.»

Når Boye Hansen som operaregissør jobber 
med kunst, er han på jakt etter «det lille 
sannhetsøyeblikket»: «Det kan være et lite 
rom eller glugge som åpnes, noe du ikke har 
sett før og som gjør at du ser noe på en ny 
måte.» Og, fortsetter han: 

«Det handler nok også om lengselen 
etter å ha noe felles med andre som du 
ikke har hatt før. Det er viktig, for det er 
så vanskelig å være menneske. Det er så 
tungt av og til, så ensomt og kjipt.»

 
Å gå inn i det dypt personlige på grensen til 
det private er mildt sagt krevende når du job-
ber med kunst. Du risikerer dessuten å brenne 
deg på fingrene. Eller havne i et minefelt.
 Uavhengig av dette må du alltid spørre 
deg selv: «Hva vil du formidle? Hva ønsker du 
egentlig å fortelle. Hvor går grensene? Hva 
tjener hensikten?» Og på motsatt kant (for det 
er alltid to parter!): dette: «Hva bør vi kunne 
finne oss i? Hva tåler dagens lys? Hva bør vi 
kunne takle? Skal vi velge å vise tillit? Eller er 
mistro det eneste mulige?»
 Tøffe tak oppstår. Fronter sementeres. 
Kunstnerisk ytringsfrihet kontra vern av 
enkeltmennesker er definitivt en flytende 
materie der det gis få entydige svar. Seriøs 
debatt og bred refleksjon er viktig.
 En stemme det er verdt å lytte til her, er 
Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges 
nasjonale institusjon for menneskerettigheter, 
som er opptatt av å «anskueliggjøre rommet 
for ytringsfriheten». I kronikken Debatten som 
forsvant i Aftenposten (04.10.2016) sammen-
fatter hun noe av det komplekse slik:

«De rettslige grenser for ytringsfrihet 
er vanskelige å trekke der virkeligheten 
er bearbeidet kunstnerisk. Det kunne 
tilsi at etiske diskusjoner av ‘levende 
modell’ burde være vel så viktige. 
Grensedragningen beror i begge tilfeller 
på en avveining av to grunnleggende 
verdier – ytringsfrihet og personvern. 
De er avhengige av hverandre: Vi må 
kunne ytre oss fritt, og så fritt som mulig 
kunne tilegne oss andres ytringer for 
selv å utvikle oss og la oss danne. Men vi 
trenger også et frirom fra det offentlige, 
et privatliv, der vi kan utvikles i fred – et 
vern om vår integritet og vårt omdømme 
for selv å kunne delta i offentligheten.»

Vektige tanker! Forstandige ord!

 Øyvind Johnsen (billedkunstner)

Ingen sten skal snus!

Du husker det sikkert, fra du var liten. For-
skrekkelsen. Det uhyggelige. Når du løftet 
opp en sten, og det skjulte ble synlig. Skumle 
tusenben og merkverdige flaskedyr som 
søkte tilflukt. Og en forvirret meitemark. Det 
grøsset i deg!
 Karl Ove Knausgård er en strålende for-
fatter. Og han har skapt grobunn for utbredt 
frykt for synliggjøring. For at noen letter på 
sløret. Og aller minst at kunstnere gjør det.
 I 2014 ble «Status for ytringsfriheten i 
Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» gjennom-
ført. Her sa 6 prosent av billedkunstnerne at 
de hadde fått «brev eller epost med truende 
innhold» relatert til kunstneriske arbeid. 
(Se www.frittord.no/images/uploads/files/
Ytringsfrihet_Hovedrapport_DIG.pdf).
 Seks av hundre er kanskje ikke uro-
vekkende mange. Men det er et varsku om 
at ikke alt er rosenrødt. Regner vi med drøyt 
1 800 medlemmer i Norske Billedkunstnere 
(NBK) da undersøkelsen ble gjort, sitter vi 
igjen med godt over ett hundre kunstnere 
som er blitt truet.
 Mange kunstnere jobber med svært 
personlige prosjekter, til tider med utgangs-
punkt i egne opplevelser der mennesker i 
nær familie kan stå sentralt. Og selv om ikke 
navn på bestemte mennesker brukes, kan 
det være vanskelig å få tillit til det en skal i 
gang med. Ikke minst etter Knausgårds Min 
kamp (2009–2011, Forlaget Oktober; roman 
i seks bind, red.anm.). Og pekefingeren, eller 
kanskje snarere knyttneven og ordene «ingen 
sten skal snus!» er noe en kan bli møtt med.
Og deretter varsel om mulige juridiske skritt. 
Og du forespeiles risiko for økonomisk fallitt.
 – Kan jeg få vite hva prosjektet med en 
videofilm der [NN] skal være sentral, går ut på?
 – Det dreier seg ikke om [NN]. Prosjek-
tet er omfattende, og svært personlig, men 
gjøres allment. Du kan stole på meg.
 – Synes «omfattende og svært person-
lig» i denne sammenhengen er uro vekkende. 
Knausgård byttet også navn på sine 
slektninger.
 – Å trekke paralleller mellom meg og 
Knausgård, kan jeg ta som et kompliment 
eller synes er vel drøyt. Du kan velge å stole på 
meg eller la det være.

 Og så, eskalerende:

– På vegne av [NN] ber jeg om å få en beskri-
velse av prosjektet og hvilket materiale som er 
tenkt benyttet, herunder om det inngår brev 
der [NN] er mottager, avsender eller omtales 
gjennom karakteristikker eller på annen 

subjektiv måte. Videre ber jeg om å få opplyst 
hvem som er avbildet på stillbilder og videoer 
som skal inngå samt hvem som er fotograf i 
begge tilfeller.
 – Jeg kan ikke gi dere det du ber om. 
Dere må slå dere til ro med det jeg har fortalt 
og stole på at jeg er et anstendig menneske.
 – Hadde du vært anstendig, hadde du 
svart på min henvendelse eller i det minste 
tatt deg bryet med å forklare hvorfor du 
ikke «kan» si noe om dette. Det ville kunnet 
gi grobunn for tillit. Den som ikke opptrer 
transparent i forhold til personer med en 
klar interesse i det prosjekt som er angitt av 
deg, kan ikke forvente å bli stolt på. Hvis man 
gjemmer seg i skyggene blir man en del av 
dem, og vi kan ikke annet enn å legge til grunn 
at du har noe å skjule og at dine hensikter ikke 
er gode.

 Og fra annet hold:

«For min del vil jeg ha meg frabedt at du på 
noen måte viser frem noe angående [NN] 
offentlig uten at jeg har gitt min godkjennelse 
til det. Jeg imøteser derfor en detaljert rede-
gjørelse for hvilket prosjekt det dreier seg om, 
vinkling, hensikt, visningsform, hvor det skal 
vises, osv., osv. Du må ha min godkjennelse av 
det endelige produktet før du kan vise det.»

 Og så dette:

«Men hvis du viser bilder offentlig av meg, vil 
du bli stevnet. […] Finnes du skyldig er det 
sannsynlig at du ikke bare må bære dine egne 
advokatutgifter, men også mine. Jeg kommer 
til å engasjere de dyktigste jeg kan finne, og 
de er vanligvis ikke rimelige. Mange har brent 
seg stygt økonomisk på ganske bagatellmes-
sige saker.»

 Familie er bra!

At forfattere tidvis kommer i hardt vær, er ikke 
noe nytt. Virkelighetslitteratur er et velkjent 
begrep. Knausgård er nevnt. Og vi har Tomas 
Espedal, Vigdis Hjorth og Geir Gulliksen. 
Bejublet, hele bunten, men også omstridt.
 At billedkunstnere havner i kryssild, er 
sjeldnere fremme i media, så sant det ikke 
dreier seg om religiøse tabuer og betente 
politiske og samfunnsmessige emner. Men 
konflikter oppstår også her. Kanskje særlig 
hvis en jobber med video. Og tar for seg det 
helt nære, knyttet til familie og venner.
 Videomediet er enormt fleksibelt. Som 
kunstner henter du materiale fra både det 
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Øyvind Johnsen, Light / Relic 
(2016). Funnet fotografi brukt 
i videoen Absence Present. 

Øyvind Johnsen,  
Instant Memory (2016). 
Stillbilde fra video, 07:27.
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Dronningen og de frie ord

Kjære Knut Olav Åmås,

Påstanden din om at «det øyeåpnende og 
interessevekkende» sjelden kommer fra de 
absolutte insiderne [ref. Lekne multimennes
ker som dronning Sonja og Knausgård skaper 
motvilje og skepsis i Aftenposten 10.06.2017, 
red.anm.] er en påstand som ikke stemmer, 
kun unntaksvis en sjelden gang. Og unntak er 
fint det, men de virkelige insiderne er jo der, 
de er profesjonelle og gjør pokker så mye godt 
i både inn- og utland. Du, derimot, får det til å 
høres ut som det er langt mellom de interes-
sante tingene som foregår på kunstscenen, 
men tvert om – det skjer hele tiden. Du ser 
bare ikke godt nok etter, og du er vel egentlig 
ikke så interessert, er du vel?
 Ordene dine vitner om at du ikke er 
oppdatert på kunstfeltet, kun gjennom 
sporadiske utstillinger, farget av de manges 
forutinntatte holdninger om kunstfeltet i dag, 
en type holdninger du kopierer. Holdninger 
du av alle burde vite bedre enn å plassere 
deg i sentrum av. Jeg sikter til skepsisen og 
utskjellingen av samtidskunsten. Noe alle 
kjenner til som holder på i felten. Du virker 
rett og slett skikkelig irritert på kunstfeltet 
når du skjærer alle over en kam og plasserer 
skyld i den norske kunstnerstanden, både 
hos de som er for Hindsbo [Karin Hindsbo, 
tidligere direktør for KODE Kunstmuseene i 
Bergen, red.anm.] og de som er mot hennes 
invitasjon av Dronningen til Bergen – begge 
sidene får passet sitt påskrevet. Og vips, med 
et par pennestrøk plasserer du imponerende 
effektivt alle organiserte kunstnere kneblet 
på skafottet. Gratulerer.
 Synden din, Åmås, er dine holdninger 
og måten du pakker dem pent inn, serverer 
dem som smør og honning inn i den offent-
lige debatten, nesten uangripelig. Men det 
harskner fort i solen. Og du som er ordets 
høye beskytter, hvem kan vel angripe deg? 
Nå også med kongehuset i ryggen, antagelig. 
Og hva har du forresten å tjene på å beskytte 
Hindsbo? undrer jeg. Eller hva kunne du tape 
i motsatt tilfelle? Jeg skal gi deg én ting: Vi 
behøver andre sider, alltid, men her dummer 
du deg ut. Du bygger dette på antagelser, ikke 
kunnskap og erfaring.
 Jeg skal gi deg noe rett i dine utspill, for 
jeg tror ikke du er dum, bare litt uopplyst og 

uinteressert. Du har nok rett i at kriteriene 
innenfor de forskjellige yrkesutøvernes 
«båser», som du kaller det, kan virke 
«drepende på tenningen og entusiasmen» 
innenfor mange felt. Ditt også, og kunstfeltet, 
som du er inne på. Men kjære deg, er ikke 
dette egentlig en risiko vi må leve med? Og 
hva mener du med å «gjøre grensene mer 
porøse», de er egentlig svært åpne? Slutte å 
ha komiteer, fagutvalg og en interesseorga-
nisasjon med kriterier? Er ikke mye av tanken 
med interesseorganisasjonen at innhold og 
kvalitet står i fokus og blir sikret så langt 
det lar seg gjøre? Slik at det i dette tilfellet, 
nemlig kunstnernes, nettopp kan vokse frem 
frie tenkere i materie? Motvekten ser vi mer 
og mer til: seertall, «likerklikk» og salgstall 
som markører for hvorvidt noe vektes viktig, 
i en allerede forflatet virkelighet. La meg 
minne om at man kan være selvlært og likevel 
innlemmes i interesseorganisasjonen Norske 
Billedkunstnere (NBK). I det profesjonelle 
kunstfeltet handler det om å gjøre bra kunst, 
enten du er utdannet eller ei. Jeg regner med 
det er slik innenfor de fleste fag: «Er du god, er 
du med»? I kunst kan dette ta tid, det er sant, 
og det gjør det jo interessant.
 Jeg avslutter med å påpeke noe de 
færreste ser ut til å tenke på når skittkas-
tingen på de profesjonelle kunstnerne 
begynner: Vi har ikke så lett for å ta effektivt 
til motmæle. Vi er ikke svake, tvert om, men vi 
står som regel alene. Ikke alene som gruppe, 
men individuelt alene innenfor gruppen, for 
vi agerer sjelden i flokk, men utprøver verden 
og sprenger grenser alene, ofte gjennom et 
helt liv med kropp og sinn som innsats. Er ikke 
det noe samfunnet kan være stolte av å fø 
frem? Eller skal folk fortsette å valse over oss, 
danse videre med falske vitnesbyrd om hva vi 
egentlig bedriver? Jeg er av den oppfatning 
at god kunst finnes i alle de skapende yrker, 
og at den da til syvende og sist, alltid vil være 
nettopp profesjonell.
 Jeg tror forresten at Dronningen i 
utstillingen var viktigere enn utstillingen til 
Dronningen.

 Aleksi Wildhagen
Skien, 14.06.2017

Kunstens organiske dynamikk

Jeg har i mange sammenhenger søkt og søker 
stadig økonomisk støtte til diverse kunst-
prosjekter. Jeg konstaterer at mange kultur-
institusjoner (blant andre Kulturrådet) har lagt 
opp søknadsskjemaer og ramme betingelser 
som er lite forenelige med kunstens vesen. 
Jeg setter søkelyset på den avstanden 
som finnes mellom deler av kunst-/kultur-
byråkratiet og et kunstprosjekts organiske 
dynamikk. Et byråkratisk skjemavelde som 
ser seg tjent med å tvinge kunsten inn i 
konkrete tidsrammer, krever inngåtte avtaler 
og presise planer for utvikling og formidling av 
et kunstprosjekt, mens det ennå er startfasen, 
kan ikke ha forstått kunstens vesen – eller 
verre, ser det som sin oppgave å motarbeide 
kunstprosjekter som ikke kan tilpasse seg 
byråkratiets form og virkelighet.
 I mange kunstprosjekter kan målset-
tingen være undersøkelser der arbeidet vil 
involvere uforutsigbare komponenter, for 
eksempel gjennom samarbeid med en lokal-
befolkning, forskere, historikere og liknende. 
Sluttresultatet blir derfor mindre forutsigbart, 
og prosessen (og dokumentasjonen av denne) 
blir en viktig del av verket. Eksakte tidsram-
mer kan være umulige å fastsette grunnet 
usikkerhet rundt totaløkonomi og produksjon, 
avhengighet av samarbeidspartnere eller for 
utendørsprosjekter – rett og slett på grunn av 
vær og føre.
 Med sine betingelser, strategier, planer 
og «årets temaer» innsnevrer kulturbyråkra-
tene i verste fall kunstens frodige mangfold. 
Jeg har sittet i møter der folk har lagt fram 
sine egeninitierte forslag til prosjekter og der 
kulturbyråkratene umiddelbart har startet 
med å omforme og forvandle dem slik at det 
kunne passe inn i «årets tema». 
 Eller omvendt: Kunstnere må omarbeide 
sine opprinnelige prosjekter og tilpasse dem 
til rammebetingelser for tid og innhold, som 
egentlig ikke er forenelig med deres opprin-
nelige prosjekt. Som resultat går entusiasme, 
originalitet og kvalitet tapt underveis.
 På sikt kan utviklingen av en slik kultur-
strategi føre til at de som best tilpasser seg 
kulturbyråkratiet (og er gode på datakunn-
skap – det er ennå mange kunstnere som av 
ulike grunner ikke vil eller kan bruke data) får 
realisert sine prosjekter, mens de som har de 
beste kunstprosjektene må slite enda mer for 
å realisere sine.

 I vårt nyliberalistiske samfunn skal kunst 
og kultur gjerne legitimeres ved at det skal 
fungere stimulerende på andre næringer 
(særlig turismen). Kulturbaserte næringsutvi-
klere ønsker å bruke kunsten som et instru-
ment i en næringsstrategi eller i utviklingen av 
en samfunnsstruktur. Å begynne med tanken 
om å lage et kunst-/kulturprosjekt som skal 
tilpasse seg eller styrke næringslivet, er å 
begynne i feil ende. Det er en nedvurdering 
av kunstens egenverdi: Det tar kraften ut av 
kunsten og fører til en utvanning og ufarlig-
gjøring av den. 
 Skal kunsten kunne ha en kritisk funk-
sjon og være et viktig element i samfunns-
utviklingen, må kunstnere sjøl være med på 
å legge strategiene for utviklingen – kunsten 
må utvikles på egne premisser. 
 Å kreve eksakte tidsrammer, avtaler for 
presentasjoner og formidling og å ha direkte 
føringer for innhold og ønskete resultater, vil 
ofte være til hinder for en naturlig utvikling av 
kunstprosjektet og i verste fall virke direkte 
ødeleggende for kreativiteten.
 Den danske kulturskribenten Alexander 
Carnera oppsummerte i Le Monde diplomatic 
for noen år siden, i en debatt om akkurat disse 
spørsmålene, i min egen oversettelse: 

«Kunsten er nødvendig for samfunnet, 
men den er samtidig nødvendig på et 
annet plan som ikke står i noe synlig 
årsak-/virkningsforhold. Skal man støtte 
kunsten fordi den bringer dannelse og 
opplysning, fordi den kjemper mot vår 
språkfattighet, middelmådighet og 
fantasi løshet – altså ut fra en gjenkjen-
nelig nytteverdi – eller skal man støtte 
den fordi den gir et løfte om noe kom-
mende, som ganske visst kan forsvinne 
igjen eller anta andre former, men som er 
mer vitalt, eller for å bruke en økologisk 
term, som rommer mer bærekraft? I den 
forstand handler det om liv eller død. Så 
hvorfor ikke være ærlig, la oss droppe all 
nyttetenkning. Vi kan allikevel aldri måle 
hva et kunstverk kaster av seg. Altså 
støtter man kunsten for å gi umuligheten 
en sjanse.»

 Egil Martin Kurdøl (billedkunstner)
Lillehammer, 07.08.2017
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Kunstnernes Hus. 
Foto: Anu Vahtra.

Åtte grep for å gjøre  
Høstutstillingen enda bedre

Høstutstillingen er bra, men her er åtte 
konkrete grep som jeg mener kan gjøre den 
enda bedre

1. Høstutstillingen kan inngå samarbeid 
med en annen kunstinstitusjon for å 
forankre den bedre i byen. Dette ble 
forsøkt i 2012 da Kunsthall Oslo var med 
og bidro med et utvidet program rundt 
Oslo sentralstasjon og i Bjørvika. 

2. Den Nasjonale Jury kan klare seg med 
fire medlemmer fremfor seks, slik 
tilfellet er i dag. Dette vil øke budsjettet 
og dermed gi bedre tid til den første 
juryeringen. En profesjonell kurator kan 
da blitt innleid for å hjelpe til med råd når 
det gjelder arkitekturen og monteringen, 
om juryen ønsker dette. 

3. Juryen bør også få mandat til å invitere 
kunstnere som ikke har søkt, også 
internasjonale utstillere, som kan 
sette den norske kunsten i et større 
perspektiv. Allerede i 1883 ble Paul 
Gauguin invitert til å stille ut. 

4. Juryen kan i forkant av juryerings-
prosessen bli enige om enkelte 
unntaksregler, blant annet i forhold til 
flertallsavstemning i kontroversielle 
tilfeller. Et eksempel fra min tid i juryen, 
var avgjørelsen om å invitere kunstneren 
Sverre Malling med et utvalg av sine 
tegninger fra rettsprosessen til Anders 
Behring Breivik. Dette skapte mye 
motstand underveis, men ga utstillingen 
et skikkelig løft. 

5. Utstillingen kan deles inn i flere 
seksjoner basert på tematiske rammer 
hvorav én utgjør hoveddelen. I denne 
mer kuraterte delen av utstillingen får 
kunstnerne mer plass til rådighet og 
større budsjetter og vederlag. Vi kan her 
kaste et blikk til de store biennalene og 
se for oss at flere visningssteder i Oslo 
tas i bruk. Det finnes allerede et titalls 
aktuelle kunstnerstyrte visningssteder 
i hovedstaden. 

6. Søknadspraksisen kan endres slik at 
kunstnere med mer krevende verk fikk 
svar lenge før sommeren, noe som 
muliggjør en bedre produksjon. Slik kan 
andelen av deltakende kunstprosjekter, 
performancer og «happenings» økes. 
Det spiser ikke veggplass, men skaper liv. 

7. Man kan gjerne droppe kunstprisene. 
En utstilling er ikke en konkurransearena. 
Det skaper bare støy. Pengene kan heller 
brukes i forkant som produksjonsstøtte 
for enkelte kunstnere med spesielle eller 
ressurskrevende verk. 

8.  Høstutstillingen kan etter hvert 
samarbeide med andre institusjoner 
som Oslo Art Weekend, Oslo Open 
eller OSLO PILOT. Kanskje kan Høst-
utstillingen over tid utvikles til å bli en 
biennale med tyngde og internasjonal 
deltakelse?

Uansett: Høstutstillingen skal være levedyktig 
også i fremtiden og kan igjen bli Norges 
viktigste kunstbegivenhet. Bare vi billed-
kunstnere klarer å gjøre jobben vår!

 Stefan Schröder  
Kunstner, kurator og tidligere juryleder 
for Den Nasjonale Jury
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3. Bedre stipendordninger

Vår treårige lønnsreform (initiert i forslag til 
statsbudsjett fra de visuelle organisasjonene) 
er inne i sitt siste og avgjørende år for å nå et 
nivå på 50 prosent av norsk gjennomsnittlig 
heltidslønn, både for arbeidsstipendene og 
for kunstnere som har Garantiinntekt (GI) / 
10-årig arbeidsstipend. Reformen innebærer 
dermed en forskriftsendring som tillater dette 
høyrere nivået også for GI og de 10-årige 
arbeidsstipendene. I tillegg vil vi knytte 
stipendene til statlig lønnsvekst. Geir Jørgen 
Bekkevold (KrF) mente at vi da burde se på 
om arbeidsstipendene kunne gi mulighet for å 
være medlem i Statens pensjonskasse (SPK), 
noe også vi har ønsket.

4. Norsk kunst ut i verden

Vi etterspurte en helhetlig strategi for kultu-
rens plass i utenrikspolitikken med tilbake-
føring av kutt, styrking av Utenriksdeparte-
mentets (UD) midler til kulturfremme samt 
finansieringen av Norwegian Arts Abroad, 
slik at forvalterorganisasjoner som Office 
for Contemporary Art Norway (OCA), Music 
Norway med flere kan gjøre mer for å fremme 
norske kunstnere utenlands. De frie søkbare 
midlene (Stikk-midlene) for kunstnere må 
økes for å gi flere kunstnere mulighet til å nå 
sitt internasjonale potensial. Vi kritiserte også 
halveringen av budsjettet de siste fire årene 
og ba politikerne gjenopprette og styrke 
utestasjonene, blant annet ved å gjeninnsette 
kulturattachéene som har mistet jobben som 
følge av regjeringens kutt.

5. Like sosiale rettigheter

Kunstnerne trenger å få på plass i det sosiale 
sikkerhetsnettet som andre yrkesaktive i 
landet har tilgang på. Vi ønsker lik opptjening 
av trygderettigheter og pensjon, uavhengig 
av om man er arbeidstaker, frilanser og/eller 
selvstendig næringsdrivende. Vi ba om rett 
til full sykelønn etter 17. dag for selvstendig 
næringsdrivende (fra høsten av blir det innført 
75 prosent) og full uttelling for innbetalte 
avgifter for frilansere selv om man har tillegg-
sinntekt som næringsdrivende.
 Dette er kompliserte spørsmål, og vi ba 
derfor også om en utredning av pensjons-
løsninger for kunstnere som blant annet 
vurderer hvorvidt oppdragsgivere (ikke kun 
arbeidsgivere) også skal betale inn pensjon 
for oppdragstakere, samt ideen om personlig 
pensjonskonto.

6. Bedre lønnsomhet og mindre byråkrati

Foruten å forenkle regelverk og rapportering, 
slik at mer tid kan gå til å skape og utøve 
kunsten, ba vi konkret om at kunstnere skal 
få betaling og rettigheter som lønnstagere 
når arbeidssituasjonen tilsier det, og om 
innføring av minstefradrag for selvstendig 
næringsdrivende.
 Debatten viste at det er helt klart at vi 
har med oss flertallet på Stortinget for alle 
disse sakene, men vi ser også at det mangler 
en del kunnskap om de konkrete tiltakene 
som faktisk vil bidra til å bedre kunstnernes 
inntekter og muligheter for å jobbe og vise 
kunsten både nasjonalt og internasjonalt. 
Viljen er der, så det er derfor svært viktig for 
alle kunstnerorganisasjonene å fortsette det 
lobbyarbeidet vi gjør, holde åpne debatter og 
få våre poenger ut i media – uansett hvordan 
sammensetningen blir på Stortinget og 
hvilken regjering vi får.
 NBK vil også fortsette forhandlingene 
om en ny og bedre innrettet utstillings-
vederlagsavtale mellom Staten og kunstner-
organisasjonene, følge opp den statlige 
piloten for utstillingshonorar, arbeide for 
innretningen av den nye kunstnerassistent-
ordningen og forskriftsendringen som må på 
plass, for å nevne noe.

Ny kulturmelding

I høst vil NBK i tillegg følge den nye kultur-
meldingen og gjennom gode innspill få fokus 
på skreddersydde og smarte løsninger for 
fremtiden, slik at kunstnerne kan løftes 
opp og frem og brukes overalt i samfunnet. 
Kunstnerne og kunsten representerer en kraft 
som skal være en helt sentral del av løsnin-
gene fremover.
 I den sammenheng anbefales Unge 
Kunstneres Samfunds (UKS) nyutgitte 
pamflett Å leve av kunsten på det varmeste. 
Den ble klokt nok delt ut til alle politikerne 
etter at debatten var over.
 Jeg håper alle har fått et godt innblikk 
i partienes kunstnerpolitikk og benytter 
stemmeretten den 11. september.

Godt valg!

 Hilde Tørdal
Styreleder i NBK

Kunstnernes kulturdebatt «Alt 
kan konkretiseres» er lagt ut 
på YouTube og kan ses her: 
www.youtu.be/_UidduK98ZY

NBK Leder

Alt kan konkretiseres!

Kulturdebatt var for en gangs skyld prioritert 
under årets utgave av Arendalsuka. Med opptil 
flere debatter hver dag, la Kulturrådet og 
store deler av organisasjonslivet seg i selen 
for å belyse kultur som politikkområde – og 
partiene ble utfordret på kulturpolitikk.
 Norske Billedkunstnere (NBK) og 
resten av de 18 kunstnerorganisasjonene 
som representerer Kunstnernettverket, gikk 
sammen om debatten «Alt kan konkretiseres» 
– om kunstnerpolitikken spesielt. Målet var 
å få politikerne til å konkretisere hvilke tiltak 
de tror vil bedre kunstnernes inntekter og 
arbeidsvilkår. Vi tar det som en selvfølge at 
partiene ønsker å satse på kunst og kunstnere 
og går i dybden, og vi vet at også publikum er i 
stand til å forstå dette spesielle politikkområ-
det, om vi ordlegger oss på en forståelig måte.
 Kunstnerundersøkelsen 2013 fra 
Telemarks forsking, viste at befolkningen gene-
relt nøt godt av en lønnsoppgang på nesten 
23 prosent mellom 2006–2013, mens kunst-
nerne i samme periode hadde en nedgang på 
15 prosent i kunstneriske inntekter. Kunstner-
gruppene hadde altså opplevd en negativ 
lønnvekst på nesten 40 prosent, en nedgang 
som har ført kunstnere ut av øvings lokalene og 
atelierene, og inn i ikke-kunstnerisk arbeid eller 
kunstnerisk tilknyttet arbeid. 
 Kunstnerøkonomien har ikke vært et 
prioritert område i kulturpolitikken, noe både 
Engerutvalget slo fast i sin evaluering av åtte 
års kulturløft, og rapporten Kunstens auto
nomi og kunstens økonomi fra 2015 bekreftet. 
Det er på tide med en solid og treffsikker 
kunstnerpolitikk, som tar utgangspunkt i hva 
feltet selv mener er de beste løsningene.
 Aftenpostens Veslemøy Hedvig Østrem 
var moderator for debatten og sørget for 
god oppfølging av politikerne. I politiker-
panelet stilte Svein Harberg (Høyre), Geir 
Jørgen Bekkevold (Kristelig Folkeparti), Ola 
Elvestuen (Venstre), Anne Tingelstad Wøien 
(Senter partiet) og fra Arbeiderpartiet steppet 
Ingrid Aune sporty inn på svært kort varsel.
 Først ut var vi kunstnerne som, i tillegg til 
undertegnede, var representert ved styreleder 
i Forbundet Frie Fotografer (FFF), Katinka 
Maraz, forbundsleder i Norsk filmforbund 
(NFF), Sverre Pedersen, og styreleder i 
Norsk Komponistforening (NKF), Jørgen 
Karlstrøm. Sammen utfordret vi politikerne 
på seks punkter som er sentrale for alle 
kunstnergruppene:

1. Enkel tilgang til kunst og betaling for bruken

Under dette punktet tok vi opp noen av 
hovedproblemene ved endringsforslaget i den 
foreslåtte revisjonen av åndsverkloven (lov om 
opphavsrett til åndsverk m.v.). Behandlingen 
er nå utsatt og trukket tilbake til ny behand-
ling etter at Stortinget avviste de forslagene 
kunstnerorganisasjonene høylytt protesterte 
mot i våres. Politikerne viste stor forståelse 
for kunstnernes poenger og lovet å ta inn-
spillene med seg i behandlingen. Det gjelder 
følgende punkter:

• Kunstnernes rettmessige andel av 
inntektene når noen tjener penger på 
våre verk

• Ufravikelig rett til rimelig vederlag
• Mulighet til å tilsidesette urimelige 

kontraktsvilkår
• Styrking av de nordiske systemene for 

kollektiv forvaltning og avtalelisens

2. God kunst til alle barn

Da tidligere kulturminister Thorhild Widvey 
(H) opprettet Kulturtanken var det et premiss 
at man skulle få i stand en tariffavtale med 
alle kunstnere, slik at samtlige som jobber 
for Den kulturelle skolesekken (DKS) får 
like betingelser. I etterkant har departe-
mentet oppdaget at dette ikke lar seg gjøre: 
Kulturtanken er ikke oppdragsgiver for 
DKS-produksjoner – det er det KS (tidligere 
Kommunenes Sentralforbund) som er, og 
nå til sammen 428 primærkommuner og 
19 fylkeskommuner. De har ikke vært villig til 
å forhandle med Kunstnernettverket om en 
helhetlig tariffavtale for alle landets fylker 
og kommuner. Premisset for reformen og 
for en sentral del av det som skulle være 
Kulturtankens mandat, faller dermed bort. Vi 
spurte hvordan Stortinget nå vil forholde seg 
til dette? Til svar fikk vi gode signaler om at 
KS må forhandle og at Stortinget vil ta grep 
for å sikre dette.
 Vi tok også opp spørsmålet om kompe-
tansekrav for lærere i estetiske fag i skolen og 
ba om en styrking av disse fagenes posisjon. Vi 
ønsker gjeninnføring av obligatorisk opplæring 
i estetiske fag i lærerutdanningen. Time antallet 
må opp, og kunst må bli prioritert.
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Billedkunstnernes stipendkomité 
og Den Nasjonale Jury

Etter Norske Billedkunstneres (NBK) lands-
møte 15.–16. juni ble det besluttet å endre 
instruksen for flertallsvalg til stipendkomiteen 
og Den Nasjonale Jury. Valg skal nå skje på 
følgende måte:

1. NBKs administrasjon skal annethvert 
år anmode grunnorganisasjonene og 
grunnorganisasjonenes medlemmer om 
å foreslå kandidater til stipendkomiteen 
og Den Nasjonale Jury. Det skal settes en 
forslagsfrist som ivaretar nominasjons-
utvalgets behov for forsvarlig saks-
behandling før flertallsvalg skal finne 
sted. 

2. Nominasjonsutvalget skal innhente 
relevante opplysninger om kandidatene. 
Dersom nominasjonsutvalget finner det 
nødvendig, har utvalget selv anledning til 
å innhente kandidater. 

3. Nominasjonsutvalget skal ved sin 
innstilling til medlemmene sette 
sammen tre alternative forslag til 
stipendkomité og tre alternative forslag 
til Den Nasjonale Jury. Alle forslag skal 
være sammensatt på en slik måte at de 
har god faglig tyngde og størst mulig 
bredde, også med hensyn til alder, 
kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. 
Kandidatenes organisasjonstilhørighet 
skal ikke tillegges betydning. En 
kandidat kan maksimalt foreslås til to 
av de tre alternativene til henholdsvis 
stipendkomiteen og Den Nasjonale 
Jury. Forslagene skal legges frem for 
medlemmene i flertallsvalg, og de skal 
stemmes på i sin helhet. 

4. Dersom det mellom flertallsvalgene 
oppstår behov for å foreta 
suppleringsvalg til stipendkomiteen 
eller Den Nasjonale Jury, skal 
nominasjonsutvalget foreta valg av nytt 
medlem / personlig varamedlem.

I september gjorde Nominasjonsutvalget sin 
innstilling som ble lagt frem til flertallsvalg. 
Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury 
presenteres i neste nummer av Billedkunst. 

Prosjektstøtte

Søknadsportalen for prosjektstøtte høst 2017 
fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) 
var åpen i perioden 1. juli–1. september. Svar 
på søknaden kan ventes i slutten av oktober.

Stipend

NBKs søknadsportal for stipend er åpen fra 
og med 15. september til 17. oktober kl. 13.00. 
Her kan du søke stipend fra Billedkunstnernes 
Vederlagsfond (BKV) (ett-, to- og treårig) samt 
fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) 
(kunstnerstipend for seniorkunstnere, 
kunstnerstipend og kunststudentstipend).
 For å få papirskjemaer til disse søkna-
dene må du kontakte NBKs administrasjon. 
Retningslinjer finner du på Billedkunst.no. 
Send e-post til stipend@billedkunst.no 
dersom du har spørsmål om stipend og 
stipendbehandling.
 Merknad: Det tidligere «BKH Kunstner-
stipend til eldre kunstnere» heter nå «BKH 
kunstnerstipend til seniorkunstnere» og 
har følgende utlysningstekst: «Stipendet 
kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i 
søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et 
avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan 
også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk 
virke, som f.eks. studier og utprøving av kunst-
neriske virkemidler. Søknaden skal inneholde 
beskrivelse av prosjektet/fordypningen som 
ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.» 
 For å søke Statens kunstnerstipend må 
du gjennom Kulturrådets søkeportal. Her 
kan du søke diversestipend for nyutdannede, 
diversestipend, stipend for etablerte kunst-
nere, stipend for yngre nyetablerte kunstnere 
og arbeidsstipend. 
 
Husk søknadsfrist 17. oktober kl. 13.00.
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 Den Nasjonale Jury

Sett Høstutstillingen fri!

Kva er det som pregar utstillinga i år?  
Kan ein peike på konkrete tendensar?  
Kva seier årets utstilling om norsk 
billedkunst akkurat no? Og kva er  
greia med at juryen må kome opp med 
smarte svar på desse spørsmåla? 

I samband med opninga av førre års høst-
utstilling vart det arrangert ein debatt der 
kunstkritikken rundt Høstutstillingen var 
tema. Eit argument frå fleire redaksjonar var 
at det er vanskelig å få anmeldarar til å (gidde 
å) ta jobben med å anmelde utstillinga. Mange 
vegrar seg for å anmelde ei gruppeutstilling 
med mange debutantar og knappe høve til 
kuratoriske grep. Det er sjølvsagt lett å forstå. 
Premisset for utstillinga, med open søknad, 
anonym innsending og folkevald jury, legg 
sterke føringar for kva utstillinga kan utrette. 
Ein kan seie at Høstutstillingens logikk yter 
motstand mot å konstruere ein veldig konkret 
tematikk.
 Men er det så ille? La oss sei at årets 
tema er «Desse har søkt og dette har dei søkt 
med». Juryen tenker at nettopp det at utstil-
linga har eit ope format, kan vere ein styrke. 
Når me går til juryeringa om våren, har 
me gjerne idear og ynskje om kva me skal 
finne i søknadsbunken. Ein har ei kjensle 
av kvafor problemstilingar som er aktuelle, 
og ein reknar med å få dette stadfesta i dei 
innsendte bidraga. Men nokså raskt innser ein 
at alle dei gode kunstnarane undersøker ting 

som gjev meining i kvar sine univers. Og at alle 
desse ikkje nødvendigvis fortener å samlast i 
felles ryddige forteljingar. 
 Juryen har fått erfare at ved å lytte til 
verka, kan ein likevel oppleve at nye spørsmål 
og forteljingar dukker opp. Kunstverka kjem 
seglande nokså åleine inn i juryeringa. Då blir 
det vår oppgåve å føre kvart verk inn i dialogar 
med andre utvalde. Ofte handlar det om verk 
som kanskje elles aldri ville ha møtt kvaran-
dre om ikkje Høstutstillingen hadde teke i 
mot dei. I monteringa oppstår samanstillin-
gar som både er utfordrande, tankevekkande 
og overraskande. Og me ynskjer at kvart 
arbeid skal presentere seg sjølv best mogleg. 
Det skal kjennast rett. Likevel innser ein at på 
eit punkt tek utstillinga til å leve sitt eige liv 
utanfor vår kontroll.
 Dei linjene som er klarast er kanskje 
mangfaldet og mangelen på linjer. Me kan 
kanskje snakke om eit skravert ark (frottage?), 
istadenfor nokon enkle linjer? 

 Lars Korff Lofthus 
Leiar, Den Nasjonale Jury
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Høstutstillingsprisen 
fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høst-
utstillings pris har som formål å synliggjøre 
Statens Kunstutstilling, Høstutstillingens 
betydning for norsk samtidskunst, samt å 
løfte frem god kunst produksjon. BKH arbeider 
for å bedre vilkår ene for kunst produksjonen 
i Norge gjennom forvaltningen av midler fra 
Kunstavgiften. Prisen er på 150 000 kroner 
og skal gå til den kunstneren som deltar 
på Høstutstillingen med det verket som 
juryen finner mest betydningsfullt. Juryen for 
2017 består av Josefine Lyche (leder av Den 
Nasjonale Jury), Monica Holmen (oppnevnt av 
kunstseksjonen i Kritikerlaget) og Arne Nøst 
(oppnevnt av BKH).

Siste års prisvinnere:
2016: Anne Guro Larsmon
2015: Tine Aamodt
2014: Svein Møxvold

www.kunstfond.no

Norske Kunstforeningers debutantpris

Norske Kunstforeninger har siden 2010 
delt ut en pris til en debutant på Statens 
Kunstutstilling, Høstutstillingen. Formålet 
med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram 
og synliggjøre unge samtidskunstnere i 
Norge. Prisen setter også søkelys på det 
viktige samspillet mellom samtidskunstnere 
og kunstforeninger. Ofte fungerer nettopp 
de 162 kunstforeningene i landet som et 
springbrett for unge kunstnere, og sammen 
gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum 
over hele Norge. Årets priskomité består av 
Kalle Eriksson (styre medlem, Norske Kunst-
foreninger), Elena Pérez (daglig/kunstnerisk 
leder, Trondhjems Kunstforening), Trond 
Rørvik (styreleder, Sandnes Kunstforening) 
og Kristine Fornes (jurymedlem, Den Nasjo-
nale Jury 2017)

Siste års prisvinnere:
2016: Karin Blomgren
2015: Sebastian Makonnen Kjølaas
2014: Heidi Kennedy Skjerve
2013: Susanne Kathlen Mader
2012: Marthe Elise Stramrud
2011: Serhed Waledkhani 
2010: Gunvor Nervold Antonsen 

www.kunstforeninger.no

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opp-
rettet i 2015 for å øke interessen for og utvik-
lingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 
kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved 
Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen som 
utmerker seg innenfor grafikkmediet. Norske 
Grafikere er en landsdekkende forening for 
yrkesaktive grafikere og et visningssted for 
samtids grafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 
for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart 
og for å bedre kunstnernes situasjon. Årets 
pris komité består av Ingrid Haukelidsæter, 
Arnold Johansen og Per Kristian Nygård.

Siste års prisvinnere:
2016: Gro Finne
2015: Ellen Karin Mæhlum

www.norske-grafikere.no

Anne og Jakob Weidemanns stipend

Anne og Jakob Weidemann opprettet 
Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier 
Weidemanns gård, Ringsveen, som ligger i 
Roterud i Lillehammer. Eiendommen, som 
blant annet består av to store laftede hus, 
stilles til disposisjon for kunstnere som skal 
bo og arbeide der. Stiftelsen deler også 
ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til 
en billed kunstner som har utmerket seg 
faglig på en positiv måte. Kunstneren skal 
kunne nyttiggjøre seg av stipendet til videre 
kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 100 
000 kroner. Styret består av: Anders Eckhoff 
(styreleder), Harald Flor, Gunnar Tore Larsen 
og Ingrid Blekastad.

Siste års prisvinnere:
2016: Anna Widén
2015: Emilija Škarnulytė
2014: Mari Meen Halsøy

www.ringsveen.no

Kunstpriser og stipend 

Prix français

Every other year, Institut français de Norvège 
and Institut français de Paris awards a 
French prize in the framework of the annual 
Statens Kunstutstilling, Høst utstillingen 
in Oslo organized by the Association of 
Norwegian Visual Artists. The three previous 
laureates were Kjersti G. Andvig, Bjørn Bjarre 
and Crispin Gurholt. The Prix français was 
created in 1998 to reinforce collaborations 
and partnerships between French and 
Norwegian artists but also cultural instituti-
ons (art centers, galleries, fairs, etc.), and to 
encourage the cultural dialogue in the field 
of visual arts between our countries. Through 
this prize Institut français is eager to develop 
its tradition of hospitality for foreign artists 
and to encourage the presence of foreign 
cultures in France. The winner will be awarded 
by Institut français a three-months residency 
in Paris. The artist will get the opportunity to 
develop their research project and have the 
opportunity to meet professionals, and to be 
guided and advised by the team of the Institut 
français in Paris. Anne Hilde Neset and Ida 
Kierulf form the Prix français committee for 
2017. Institut français develops an important 
program for foreign artists in residence.

www.institutfrancais.com/en

Den franske pris

Institut français de Norvège og Institut 
français de Paris deler annethvert år ut Den 
franske pris til en kunstner ved Statens 
Kunstutstilling, Høstutstillingen. Prisen ble 
opprettet i 1998 for å styrke samarbeidet 
mellom franske og norske kunstnere og 
kultur institusjoner, og legger til rette for 
kulturell dialog mellom de to landene innenfor 
det visuelle kunstfeltet. Prisen er et tre måne-
ders arbeidsopphold i Paris hvor kunstneren 
vil få mulighet til å utvikle sitt kunstprosjekt 
og møte aktører innen kunstfeltet. Institut 
français de Paris stiller seg til rådighet under 
oppholdet. De tre siste mottakerne av prisen 
har vært Kjersti G. Andvig, Bjørn Bjarre og 
Crispin Gurholt. Årets prisvinner annonseres 
på den offisielle åpningen. Priskomiteen 
for 2017 består av Anne Hilde Neset og Ida 
Kierulf. 

www.institutfrancais.com/en

På grunn av utstillingens 
korte produksjonstid var ikke 
årets prisvinnere bestemt 
når utstillingskatalogen gikk 
i trykken. Mer informasjon: 
www.høstutstillingen.no.
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Kunstnere 2017

 Audun Lund Alvestad
 Aleksander Johan Andreassen
*  Mads Andreas Andreassen
*  Carsten Aniksdal
 Gunvor Nervold Antonsen
*  Lucy Atherton
*  Kristin Austreid
*  Patrik Berg
*  Ragnhild Nøst Bergem
 Line Bergseth
 Siri Berqvam
 Tonje Bøe Birkeland
*  Jørn Bjercke
*  Vilde Løwenborg Blom 
 Elin Brissman
*  Erik Bromö
*  Siri Bråtveit
 Adrian Bugge
 Nils Olav Bøe
 Bente Bøyesen 
 Anja Carr
*  Line Solberg Dolmen
*  Christian Bergholt Dupont
*  Ane Vik Eines
*  Nan Embäck
*  Aljoša Eraković
*  Simen Godtfredsen
*  Goksøyr & Martens
*  Jon Gorospe
 Anna Sigmond Gudmundsdottir
*  Beatrice Guttormsen
*  Signe Halle
 Mona Orstad Hansen
 Gisle Harr
*  Andrea Wikhammer Heir
 Thomas Hestvold
 Truls Rukke Hjelmark
*  Simone Hooymans
 Inghild Karlsen
 Anders Kjellesvik
*  Daisuke Kosugi
 Ulf Kristiansen 
*  Ane Landfald
*  Kim Laybourn
 Dag E. Leversby
*  Jonas Adrian Lilleengen

*  Anna Christina Lorenzen
 Elisabeth Mathisen
 Pierre Lionel Matte 
*  Andreas Meinich
 Marianne Moe
 Jon Arne Mogstad
 Atle Selnes Nielsen
 Randi Nygård
*  Amalie Vestergaard Olsen
 Tommy Olsson
 Berit Overgaard
 Egil Pedersen og MÅSØ
 Beate Petersen
*  Klara Pousette
 John K. Raustein
*  David A. Rios
*  Hanna Roloff
 Thomas Rummelhoff
*  Jan Kåre Ruud
 Astrid Runde Saxegaard
*  Ananda Serné
*  Franzisca Siegrist og Susanne Irene Fjørtoft
*  Kjersti Sletteland
 Daniel Slåttnes
 Aleksander Stav
 Turid Steinsland
 Maiken Stene
*  Markus Li Stensrud
* Tenthaus Oslo
*  Hedvig Sønstabø Thorkildsen
 Ingrid Toogood
*  Ilona Treilib
 Bjørn-Sigurd Tufta
 Thomas Tveter
 Ellen Harriet Ugelstad
 Morten Jensen Vågen
 Lin Wang
*  Monica Winther
 Kiyoshi Yamamoto
 Davood Zandian
*  Linn Rebekka Åmo
 Kristin Aarnes

*  Debutant
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Audun Lund Alvestad  
Født 1980 i Ålesund,  
bosatt i Ålesund  

Grisen  
2017  
Olje på lerret  
120 x 95 cm
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Audun Lund Alvestad  
Født 1980 i Ålesund,  
bosatt i Ålesund  

Lektoren  
2017  
Olje på lerret  
150 x 120 cm  

Barbiebilen  
2017  
Olje på lerret  
60 x 45 cm  
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* Mads Andreas Andreassen  
Født 1986 i Lillehammer, 
bosatt i Lillehammer  
  
  

Mouse_mourning_ 
syndrome_IV_ALONE_I  
2015  
Olje og akryl på lerret  
120 x 80 cm  
  
  

Mouse_mourning_ 
syndrome_IV_ALONE_II  
2015  
Olje på lerret  
120 x 80 cm  
  
  

Mouse_mourning_
syndrome_IV_ALONE_
Backdrop  
2015  
Akryl på lerret  
230 x 200 cm  

Aleksander Johan Andreassen  
Født 1982 i Bodø, 
bosatt i Oslo  
  
  

Strim  
2017  
HD-video  
19:12 min



94 95  

Gunvor Nervold Antonsen  
Født 1974 i Oslo,  
bosatt i Rollag  
  
  

Drømmen om Petra,  
den rosenrøde by  
2017  
Papir, monotypi, broderi, kull, 
pastell og fargeblyant på lerret  
322 x 395 cm  
  
  

Hoder  
2017  
Skulpturert tre  
3 stk., variable dimensjoner  

* Carsten Aniksdal  
Født 1974 i Lillehammer, 
bosatt i Oslo  
  
  

Burning guitar  
2016  
Video  
Loop
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* Kristin Austreid  
Født 1985 i Haugesund,  
bosatt i Bergen  
  
  

Orion is Among Stars 2  
2016  
Olje på MDF  
56 x 40 cm  
  
  

Orion is Among Stars 3  
2017  
Olje på MDF  
56 x 40 cm

* Lucy Atherton  
Født 1979 i Sør-Afrika,  
bosatt i Drammen  
  
  

Moorland  
2016  
Olje på plate  
30 x 40 cm  
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* Patrik Berg 
Født 1982 i Sverige,  
bosatt i Oslo

Atmospheric concentration 
2016 
Kobberetsing på papir 
85 x 110 cm

 Pig Island 
2016 
Kobberetsing på papir 
90 x 90 cm



100 101  

Line Bergseth  
Født 1965 i Halden,  
bosatt i Aremark  
  
  

Fotosyntese, nr. 5  
2017  
Olje på lerret  
100 x 120 cm

* Ragnhild Nøst Bergem  
Født 1990 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Husker du meg?  
/ Remember me?  
2016  
Video  
35:00 min  
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Tonje Bøe Birkeland  
Født 1985 i Bergen,  
bosatt i Bergen  
  
  

Character #V Bertha Bolette 
Boyd Among Mountains & 
Monasteries, Pangalabtsa:  
Plate # 7 Pangalabtsa 4250 
m.a.s.l.  
2016–17  
Fotografi  
Digital C-print   
140 x 201 cm  

Character #V Bertha Bolette 
Boyd Among Mountains & 
Monasteries, Pangalabtsa:  
Journal # 1 Among Mountains 
& Monasteries  
2016–17  
Inkjet på papir  
134 x 190 cm

Siri Berqvam  
Født 1977 i Skedsmo,  
bosatt i Sandefjord  
  
  

Speleothem  
2017  
Håndsøm, støpt blonde, heklet 
ullgarn og ståltråd  
Variable dimensjoner



104 105  

* Vilde Løwenborg Blom   
Født 1991 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

when drops of syrup form hard 
brittle threads in cold water  
2017  
Skulptur  
Dropsmasse og stål  
Variable dimensjoner

* Jørn Bjercke  
Født 1987 i Sarpsborg,  
bosatt i Sarpsborg  

Blank expression 1  
2016  
Plast  
120 x 60 x 20 cm  
 

Blank expression 2  
2016  
Plast  
120 x 60 x 15 cm  
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* Erik Bromö  
Født 1981 i Sverige,  
bosatt i Oslo  
  
  

Remixes  
2016  
Akvarell og tusjlavering 
på papir  
8 stk. à 15 x 22 cm  

Elin Brissman  
Født 1982 i Sverige,  
bosatt i Bergen  
  
  

Uten Tittel  
2016  
Olje på lin  
45 x 90 cm  



108 109  

* Siri Bråtveit  
Født 1987 i Suldal,  
bosatt i Oslo  
  
  

Ponytales  
2014  
Video  
14:00 min  



110 111  

Adrian Bugge  
Født 1981 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Tappet skogstjern, Oslo  
2016  
Fotografi  
Inkjet på papir  
53 x 80 cm   
  
  

Gruvesjø II, Sydvaranger  
2016  
Fotografi  
Inkjet på papir  
53 x 80 cm  
  
  

Skogstjern ved gruve, 
Sydvaranger  
2016  
Fotografi  
Inkjet på papir  
53 x 80 cm



112 113  

Nils Olav Bøe  
Født 1958 i Sogn,  
bosatt på Østerås  
  
  

Constructed sites 7  
2017  
Fotografi  
Motiv: 106 x 153,5 cm  
Ramme: 112 x 161,5 cm  



114 115  

Bente Bøyesen   
Født 1967 i Skien,  
bosatt i Son  
  
  

Y#1  
2017  
Tempera på lerret  
150 x 110 cm  
  
  

Y#2  
2017  
Tempera på lerret  
150 x 110 cm  



116 117  

Anja Carr  
Født 1985 i Bergen,  
bosatt i Oslo  
  
  

Peachy Blue  
2016  
Installasjon  
XPS, akrylbasert gips, akryl, 
kunstig hår og hårbånd  
2 stk. ponnier à  
132 x 51 x 144 cm  
  
  

Hårpisk  
2017  
Veggskulptur  
Fototrykk på PVC med 
håndsøm, vatt, kunstnerens 
hår, hårstrikk, ponnipisk,  
tjoringsring og ponnikam  
162 x 60 x 35 cm  



118 119  

* Line Solberg Dolmen  
Født 1982 i Trondheim,  
bosatt i Oslo  
  
  

a safe drive through outskirts  
2017  
Håndapplikert tekstil  
170 x 130 cm  
  
  

a pale recognition  
(afternoon slumber)  
2017  
Håndapplikert tekstil  
170 x 130 cm  



120 121  

* Christian Bergholt Dupont  
Født 1991 i Danmark,  
bosatt i Bergen  
  
  
  

The Village  
2016  
Blyant på papir  
65 x 100 cm  
  
  

Pulterrum  
2017  
Litografi  
40 x 28 cm  
  
  
  
  

Staged Room (Horror Room) 1:3  
2017  
Blyant på papir  
42 x 29,5 cm  



122 123  

* Nan Embäck  
Født 1995 i Sverige, 
bosatt i Bergen  
  
  

Kände mig plötsligt så osäker, 
på om det inte var så, att jag 
hade råkat ljuga inför hela 
sällskapet  
2017  
Akryl, kull og olje på lerret  
185 x 215 cm  

* Ane Vik Eines  
Født 1983 i Trondheim,  
bosatt i Mjosundet  
  
  

Iced Out  
2016  
Gravert stein og lenker   
100 x 180 cm



124 125  

* Aljoša Eraković  
Født 1987 i Sarajevo,  
bosatt i Oslo  
  
  

S.P.O.N.G.E  
2017  
Diverse materialer  
50 x 35 cm  
  
  

FiberClothSys  
2017  
Diverse materialer  
50 x 35 cm  



126 127  

* Goksøyr & Martens  
  
Toril Goksøyr  
Født 1970 i Ålesund, 
bosatt i Oslo  
  
Camilla Martens  
Født 1968 i Oslo, 
bosatt i Oslo  
  
 

11 ÅR  
2017  
Performance  
  
Takk til:  
Kulturrådet  
Det Norske Teatret  
Dramatikkens Hus  
  
  

En ung lærer opplever at en 
av hennes elever tar sitt eget 
liv. Nå skal hun møte jentas 
foreldre og rektoren ved 
skolen. I veska har hun noe 
hun har glemt å fortelle om. 
Hva fanger blikket? Hvilket 
ansvar har du for å forstå det 
som skjer? Når skal du gripe 
inn? Den 11 år gamle jenta dør. 
Hvordan kunne det skje? Og 
hvordan tar vi vare på barna 
våre? I forarbeidet med 11 
ÅR har Goksøyr & Martens 

intervjuet foreldre, barn, 
forskere, jurister og ansatte 
i skoleverket. Et headset 
til hver tilskuer formidler 
hendelser og samtaler fra 
et av klasserommene på 
skolen. Goksøyr & Martens 
performative verk 11 ÅR er en 
lesning av sceneteksten 11 
ÅR. Lesningen involverer 35 
aktører, og varer i ca. femti 
minutter.  
Foto: Kim Hiorthøy. 

* Simen Godtfredsen  
Født 1987 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Uten tittel (HOV #1)  
2017  
Skulptur  
Funnede materialer fra 
Sorgenfri industriområde i 
Malmö: jakke, jord (potensielt 
innhold i jord: benzen, 
kadmium, klor, krom, kopper, 
kreosot, cyanider, bly, nikkel, 
olje, kvikksølv, sølv, sink), 
korrugert metallplate, metall 
fra gjerde, metallrist. Andre 
materialer: metall, ståltråd, tre. 
180 x 50 cm  



128 129  

* Jon Gorospe  
Født 1986 i Spania,  
bosatt i Oslo  
  
  

Environments: Biggest dump 
sites of the world  
2016  
Polyptyk, C-print  
110 x 140 cm  



130 131  

* Beatrice Guttormsen  
Født 1973 i Bergen,  
bosatt i Oslo  
  
  

Hadde jeg bare visst  
2017  
Tresnitt  
80 x 160 cm  

Anna Sigmond   
Gudmundsdottir  
Født 1974 på Island,  
bosatt i Harpefoss  
  
  

Vegg  
2016  
Maleri på finerplater  
250 x 600 cm  



132 133  

Mona Orstad Hansen  
Født 1976 i Stavanger,  
bosatt i Stavanger  
  
  

Tillit  
2015  
Akryl på upreparert lerret 
og tre  
195 x 169 cm  

* Signe Halle  
Født 1955 i Torvikbukt,  
bosatt i Bergen  
  
  

Søyle 1  
2015  
Shibori og Smock  
Silke og tråd  
278 x 45 cm  



134 135  

* Andrea Wikhammer Heir  
Født 1986 i Levanger,  
bosatt i Oslo  
  
  

Uprised  
2017  
Filt og voks  
175 x 130 cm

Gisle Harr  
Født 1966 i Harstad,  
bosatt i Oslo  
  

Geir  
2017  
Akryl på epoxy  
49 x 24 x 27 cm  



136 137  

Truls Rukke Hjelmark  
Født 1985 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Untitled (Eating Hooks)  
2017  
Tegning på papir  
42 x 60 cm  

Thomas Hestvold  
Født 1957 i Oslo,  
bosatt på Vestre Sandøya  
  
  

Skog II, stor  
2016  
Akryl og olje på MDF  
233 x 308 cm  



138 139  

Inghild Karlsen  
Født 1952 i Tromsø,  
bosatt i Tromsø og Oslo  
  
  

Våre indre beist /  
Our inner beasts  
2016  
Objekter i filtet ull  
Variable dimensjoner  

* Simone Hooymans  
Født 1974 i Nederland,  
bosatt i Ålvik  
  
  

Meet Me There  
– Meet Me Then  
2017  
Animasjon  
Håndlagde blekktegninger 
kombinert med datateknologi  
10:33 min  



140 141  

* Daisuke Kosugi  
Født 1984 i Japan, 
bosatt i Oslo  
  
  

Leave Fucking  
<<Society>> Alone  
2015  
Videoinstallasjon  
4:30 min  

Anders Kjellesvik  
Født 1980 i Stord,  
bosatt i Oslo  
  
  

Utopian Slumps  
2017  
Akryl, hudlim og pigment på 
linlerret med sveveramme  
162 x 142 cm  



142 143  

* Ane Landfald  
Født 1988 i Verdal, 
bosatt i Oslo  
  
  

Uten tittel  
2016  
Blyant på papir  
78 x 70 cm  

Ulf Kristiansen   
Født 1969 i Stavern,  
bosatt på Nesodden  
  
  

Gimme Shelter  
2017  
3D-animasjon  
03:24 min  



144 145  

* Kim Laybourn  
Født 1988 i Danmark,  
bosatt i Oslo  
  
  

IDSPISPOPD (X,Y,Z)  
2017  
Skulptur   
Resirkulert plastikk  
217 x 236 x 201 cm  



146 147  

Dag E. Leversby  
Født 1952 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Clumsy Stringency 2  
2016  
Akryl på lerret  
120 x 100 cm  
  
  

Clumsy Stringency 3  
2016  
Akryl på lerret  
120 x 100 cm  



148 149  

* Anna Christina Lorenzen  
Født 1981 i Tyskland,  
bosatt på Nesodden  
  
  

An Uncut Line (Eques)  
2016  
Tresnitt på håndkolorert papir  
280 x 280 cm  

* Jonas Adrian Lilleengen  
Født 1982 i Trondheim,  
bosatt i Bergen  
  
  

Dei Uønska  
2016  
Video  
04:41 min  



150 151  

Elisabeth Mathisen  
Født 1961 i Oslo,  
bosatt i Fredrikstad  
  
  

Uten tittel  
2016  
Koldnål  
30 x 24 cm  
  
  

Sammen  
2016  
Koldnål  
24 x 18 cm



152 153  

Pierre Lionel Matte   
Født 1961 i Tønsberg,  
bosatt i Oslo  
  
  

Studier av kunstnerens  
hender 1 / Etudes des  
mains de l’artiste 1  
2012  
Tusjpenn på papir  
56 x 76 cm  
  
  

Studier av kunstnerens  
hender 2 / Etudes des  
mains de l’artiste 2  
2012  
Tusjpenn på papir  
56 x 76 cm  
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* Andreas Meinich  
Født 1985 i Stavanger, 
bosatt i Oslo  
  
  

A Wave From It All  
2016  
C-print på papir  
10 stk. à 42,5 x 30,5 cm  



156 157  

Jon Arne Mogstad  
Født 1950 i Surnadal,  
bosatt i Surnadal  
  
  

Slør No 5  
2016  
Tekstilfarge, akryl og  
olje på bomullslerret  
220 x 196 cm  

Marianne Moe  
Født 1975 i Sandnessjøen, 
bosatt i Bergen  
  
  

Grønn Tavle  
2015  
Farget og strimlet  
ullfilt på finerplate  
115 x 125 cm  



158 159  

Randi Nygård  
Født 1977 i Bergen,  
bosatt i Oslo  
  
  

Tomrom etter saintpaulia  
2017  
Skulptur  
Blomst, speil, fotografi og eik  
Fotografiet er tatt av 
Nikolaj Scharff ved 
Universitet i København  
47 x 35 x 30 cm  

Atle Selnes Nielsen  
Født 1978 i Molde,  
bosatt i Sandefjord  
  
  

Flam II  
2016  
Hermetikkbokser, knokkel, 
magnet, kassettspiller,  
motor m.m.  
180 x 250 cm  



160 161  

* Amalie Vestergaard Olsen  
Født 1990 i Danmark,  
bosatt i Bergen  
  
  

Pathetic Poetic Comix  
2016  
Skulpturer, 2 stk.  
Pappmasjé, tegning og tekst 
To forskjellige størrelser 
77 x 40 x 36 cm  
117 x 46 x 45 cm

Trying to fill out the void the 
Internet has left me with  
2016  
Linoleumstrykk  
4 stk. à 50 x 32 cm  
  
  
  



162 163  

Berit Overgaard  
Født 1939 i Horten,  
bosatt i Drøbak  
  
  

#plast #ruteaakle  
#prøvelapper_2017  
2017  
Plastsekker med 43 prøve- 
lapper til ruteåklær. Laget  
i plastmaterialer som  
polypropylengarn, nylon- 
garn, plastsekker, plast- 
poser, transparent plastfolie 
m.m. Dekker 11,6 kvm.  
2 stk. Objekter à diameter  
45 cm og høyde 50 cm  

Tommy Olsson  
Født 1963 i Sverige,  
bosatt på Nesodden  
  
  

The Art Critic is Present  
2017  
Performance /  
sosial skulptur  

Kunstkritikeren er til stede  
  
Ikke at jeg vil utelukke 
muligheten for telepati – 
det ville vært kjedelig, og til 
dels bruker jeg det jo som 
utgangspunkt – men The 
Art Critic is Present er i sin 
essens en invitasjon til en 
faktisk samtale. Den verbale 
versjonen. Nå var ikke tid 
og sted nødvendigvis en del 
av den opprinnelige planen, 
men av og til faller jo ting på 
plass som av en kosmisk lov. 
Høstutstillingen er tross alt 
det stedet hvor kritikere går 
for å dø, i hvert fall litt, og jeg 
har selv aktivt prøvd å ta livet 
av den gjentatte ganger. Noen 
ganger med nok ettertrykk 
til at det en tid faktisk kunne 
se ut som at jeg ville få det 
til hvis jeg bare sto på litt. 
Det betyr overhodet ikke 
at min tilstedeværelse skal 
oppfattes som noen form for 
forsoning – jeg ønsker den 
fortsatt død, altså – men 
dette handler ikke så mye om 

kunsten som om samtalen 
om kunsten. I forlengelsen 
av dette vil det naturlig nok 
dreie seg om samtalen om 
samtalen om kunsten, som 
uansett utfall vil utgjøre en 
registrering av hva som vil 
skje dersom man trekker 
kritikken ut i det faktiske 
rommet, og kritikeren gjør 
seg tilgjengelig og potensielt 
sårbar. Selv om muligheten 
til å dukke ned bak en skjerm 
fortsatt vil være der – jeg 
må jo tross alt gjøre rede 
for hva som skjer og om noe 
viktig blir sagt. Samtalen 
trenger jo heller ikke være 
begrenset til Høstutstillingen, 
kritikken av den, eller om 
kunst overhodet – vi lever jo 
som kjent i interessante tider, 
der nær sagt alle overser det 
faktum at verden ville vært et 
veldig fint sted, hadde ikke så 
mange hatt en ambisjon om å 
gjøre den bedre.  
  
Tommy Olsson   
Nesoddtangen, august 2017



164 165  

Egil Pedersen  
Født 1976 i Tromsø,  
bosatt i Jessheim   
 

MÅSØ: 
 
Jan Rune Måsø 
Født 1976 
 
Jonas Raabe 
Født 1977  
  

Gos leat don?  
2017  
Musikkvideo 
Musikk av MÅSØ   
08:15 min  



166 167  

Beate Petersen  
Født 1962 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Nattens dronning 1–8  
2016/2017  
Blyant på papir  
8 stk. à 35 x 26 cm  



168 169  

John K. Raustein  
Født 1972 i Stavanger,  
bosatt i Oslo  
  
  
  

Villnisets koloni (lydløs klang)  
2016  
Diverse tekstile teknikker  
90 x 70 x 100 cm  

* Klara Pousette  
Født 1989 i Sverige,  
bosatt i Oslo  
  
  

Det växer  
2017  
Håndbroderte kapser, 4 stk.   
  
  

Mentha pulegium  
15 x 25 x 15 cm  
  
Tanacetum vulgare  
15 x 25 x 15 cm  
  

Juniperus sabina  
15 x 25 x 15 cm  
  
Claviceps purpurea  
15 x 25 x 15 cm  



170 171  

* Hanna Roloff  
Født 1985 i Sverige,  
bosatt i Oslo  
  
  

Fönster I  
2017  
Naturlig farget silke, ull og 
bomull, digitalprint og stål  
360 x 200 cm  

* David A. Rios  
Født 1983 i Colombia,  
bosatt i Bergen  
  
  

Elleve former av en form  
2016  
Forgylt CNC-frest kryssfiner  
11 skulpturer   
50 x 420 cm  



172 173  

Thomas Rummelhoff  
Født 1981 i Tromsø,  
bosatt i Røyken  
  
  

Closed Curve  
2016  
Olje på lerret  
100 x 120 cm  
  
  

La Liberté Éclairant le Monde  
2016  
Olje på lerret  
100 x 120 cm  



174 175  

* Jan Kåre Ruud  
Født 1993 i Vestre Gausdal, 
bosatt i Bergen  
  
  

Confessions from  
Cyberspace l  
2016  
Digital collage  
84 x 60 cm  
  
  

Confessions from  
Cyberspace ll  
2016  
Digital collage  
84 x 60 cm  



176 177  

* Ananda Serné  
Født 1988 i Nederland,  
bosatt i Stavanger  
  
  

Echoists of the Takase River  
2016  
HD-video  
03:16 min  

Astrid Runde Saxegaard  
Født 1968 i Volda,  
bosatt på Kolbotn  
  
  

DemonStration  
2016  
Tekstil installasjon  
Lydfil av Bendik Storbekken  
300 x 180 x 120 cm  



178 179  

* Kjersti Sletteland  
Født 1978 i Bergen, 
bosatt i Bergen  
  
  

Smile  
2015  
Frottageteknikk 
Blyant på papir  
12 ark à 30 x 21 cm  

* Franzisca Siegrist og  
Susanne Irene Fjørtoft  
  
Franzisca Siegrist  
Født 1984 i Sveits, oppvokst  
i Spania og bosatt i Oslo  
  
Susanne Irene Fjørtoft  
Født 1984 i Ålesund,  
bosatt i Mysen  

Sketchwork on TIME XI  
2017  
Performance  

Franzisca Siegrist og  
Susanne Irene Fjørtoft danner 
en duo som jobber med 
utgangspunkt i det abstrakte 
fenomenet «tid» i møte med 
hverdagslige situasjoner. Som 
skapende kunstnere har de 
bodd på hver sin kant av landet 
og har siden 2009 møttes 
minst én gang i året for å jobbe 
sammen. 

Prosjektet Sketchwork on 
TIME er en utforsking av nåtid 
og tilstedeværelse i form av 
rom, skulpturelle objekter 
og performative handlinger. 
Arbeidene blir skapt ut fra 
stedsspesifikke utforskninger, 
personlige erfaringer, 
refleksjoner og abstraksjoner 
rundt tid og egen samtid. 
Foto: Alessandro Belleli. 



180 181  

Aleksander Stav  
Født 1983 i Ringerike,  
bosatt i Gran  
  
  

Ota Benga  
2017  
Skulpturgruppe i brent tre  
240 x 400 cm  

Daniel Slåttnes  
Født 1986 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Samarbeid med stueplanta   
2015–2017  
Skulpturer i samarbeid med 
en stueplante, basert på en 
intuitiv dialog med planten  
Variable dimensjoner  



182 183  

Turid Steinsland  
Født 1950 i Time,  
bosatt på Bryne  
  
  

Vårfornemmelse  
2017  
Billedvev i pleksiglass  
75 x 60 cm  
  

Barndomsslør  
2016  
Billedvev  
180 x 160 cm  



184 185  

* Markus Li Stensrud  
Født 1983 i Hamar,  
bosatt i Oslo  
  
  

The Word Made Flesh  
2017  
Skulptur  
Voks og stål  
190 x 130 x 130 cm  

Maiken Stene  
Født 1983 i Flekkefjord,  
bosatt i Oslo  
  
  

Kart over Island # 2  
2017  
Olje på lerret  
164 x 206 cm  



186 187  

*Tenthaus  
 

Tenthaus: 
 
Helen Eriksen  
Født 1964 i Storbritannia, 
bosatt i Oslo  
  
Ebba Moi  
Født 1971 i Sverige,  
bosatt i Oslo  
  
Stefan Schröder  
Født 1966 i Tyskland,  
bosatt i Oslo  

Et Verk  
2017  
3 samtaler om kunst med 
deltakere fra Hersleb VGS  
Uke 38, 39 og 41  
Kunstnernes Hus   
  
  
  
  

Tenthaus’ artist talk   
Kunstnernes Hus Kino  
  
Tenthaus inviterer til 
møter med kunst i 
Høstutstillingen. Elever fra 
grunnskoleopplæringen 
ved Hersleb vgs velger 
verk. Disse valgene blir 
utgangspunktet for 
korte presentasjoner og 
påfølgende samtaler. 
Foto: Tenthaus. På bildet: 
Adam, Diane og Anisa.



188 189  

Remnants can be found  
2017  
  
  

Points and elements 1  
Silketrykk på papir  
117 x 105 cm   
  
  

Points and elements 2  
Silketrykk på papir  
117 x 105 cm   

* Hedvig Sønstabø Thorkildsen  
Født 1982 i Bergen, 
bosatt i Bergen  
  
  



190 191  

* Ilona Treilib  
Født 1984 i Latvia,  
bosatt i Oslo  
  
  

Crumpled painting  
2016  
Akryl og tapetlim  
på bomullslaken  
151 x 111 cm  

Ingrid Toogood  
Født 1976 på Sola,  
bosatt i Stavanger  
  
  

With Eyes Closed 
(selfportrait) I  
2017  
C-print i eikeramme  
40 x 30 cm  
  
  

With Eyes Closed 
(selfportrait) II  
2017  
C-print i eikeramme  
40 x 30 cm  
  
  

With Eyes Closed 
(selfportrait) III  
2017  
C-print i eikeramme  
40 x 30 cm  



192 193  

Bjørn-Sigurd Tufta  
Født 1956 i Askøy,  
bosatt i Sverige  
  
  

The Ship  
2016  
Olje på lerret  
230 x 184 cm  
  
  

Sisyfos Variation III  
2016  
Olje på lerret  
228 x 183 cm  



194 195  

Ellen Harriet Ugelstad  
Født 1973 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Møterommet   
2017  
HD-video  
14:49 min  

Thomas Tveter  
Født 1972 i Oslo,  
bosatt i Oslo  
  
  

Skjærer  
2017  
Pastell på papir  
70 x 100 cm  



196 197  

Lin Wang  
Født 1985 i Kina,  
bosatt i Bergen  
  
  

Exotic Dreams and  
Poetic Misunderstanding 
project vol. 2  
2017  
  
Porcelain Anchors  
Porselensinstallasjon  
Variable dimensjoner  
  
I Never Saw the East Coast 
Until I Moved to the West  
Performance  
90:00 min  
Medvirkende: Haavard Kleppe   

During the performance 
the artist will paint and 
tattoo the performer among 
her porcelain anchors. 
The installation and the 
performance illustrates the 
artist’s cultural experiences 
and symbolize the loss of an 
old identity and acquisition 
of a new.   

Omgitt av ankre i porselen, vil 
kunstneren tegne og tatovere 
i utstillingen. Installasjonen 
og performancen tar 
utgangspunkt i kunstnerens 
egen kulturelle bakgrunn og 
erfaringer. Wang er opptatt 
av kulturmøter i kjølvannet 
av globaliseringen, og 
performancen tematiserer 
både tap og tilegnelse av en ny 
identitet.  

Morten Jensen Vågen  
Født 1987 i Haugesund,  
bosatt i Oslo  
  
  

Loophole Streetwear  
2016–2017  
Jakke, sydd sammen  
av materialer fra det  
offentlige rom  
  
  

Oslo Loopholes (vol.2)  
2016–2017  
Hefte i værbestandig papir  
11,5 x 8 cm  
Instagram: @osloloopholes  



198 199  

* Monica Winther  
Født 1976 i Bergen, 
bosatt i Oslo  
  
  

Myrmalm  
2017  
Performance  
  
  

Myrmalm er Monica Winthers 
nye performanceprosjekt, 
med seg har hun Kenneth 
Lien og Magnus Vanebo. 
Med en improvisorisk søken 
etter urkraften i mennesket, 
tar Myrmalm deg med 
gjennom magiske portaler. 
Et sjamanistisk dypdykk i 
lyd og stemme med hint av 
folkemusikk, black metall, 
shanting, joik og spoken words.
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Kiyoshi Yamamoto  
Født 1982 i Brasil,  
bosatt i Bergen  
  

Hold It Against Me  
2017  
Serigrafi på papir  
5 stk. à 56 x 38  



202 203  

* Linn Rebekka Åmo  
Født 1978 i Bodø,  
bosatt i Bodø  
  
  

Jeg ville nok sluppet deg inn  
2016  
Tekstil  
240 x 110 cm  

Davood Zandian  
Født 1954 i Iran,  
bosatt i Sarpsborg  
  
  

Nostalgi  
2016  
Olje og akryl på lerret  
235 x 200 cm  



204 205  

Kristin Aarnes  
Født 1955 i Oslo, 
bosatt i Oslo  
  
  

«Haler – ikke bare hoder»  
– fra VirVarVeven  
2017  
Installasjon  
Akrylcollager på MDF, diverse 
gjenstander, stokker og haler   
Variable dimensjoner

Prisliste

* Debutant på 
 Høstutstillingen
  
P. E. Privat eie 
 
T. K. Tilhører kunstner 
 
AP Kunstnerens 
 eget opplag

Audun Lund Alvestad
 
Grisen 
T. K.  
 
Lektoren 
Pris 35 000,– 
 
Barbiebilen 
Pris 11 000,–

Aleksander Johan Andreassen 
 
Strim
Opplag 6, til salgs 5
Pris 30 000,–

Mads Andreas Andreassen 
 
Mouse_mourning_ 
syndrome_
IV_ALONE_I 
Pris 19 000,– 
 
Mouse_mourning_
syndrome_ 
IV_ALONE_II 
Pris 19 000,– 
 
Mouse_mourning 
syndrome_ 
IV_ALONE_Backdrop 
Pris etter avtale

Carsten Aniksdal 
 
Burning guitar 
Opplag 4, til salgs 3 
Pris 20 000,–

Gunvor Nervold Antonsen 
 
Drømmen om Petra, den 
rosenrøde by / Hoder  
Samlet pris 100 000,–

Lucy Atherton 
 
Moorland 
Pris 4 200,–

Kristin Austreid 
 
Orion is Among Stars 2
P. E. 
 
Orion is Among Stars 3 
P. E.

Patrik Berg 
 
Pig Island 
Opplag 4, til salgs 3 
Pris u/ramme 8 500,– 
Pris m/ramme 12 500,–

Ragnhild Nøst Bergem 
 
Husker du meg? /  
Remember me? 
Opplag 7, til salgs 5 
Pris etter avtale

Line Bergseth 
 
Fotosyntese, nr. 5 
Pris 25 000,–

Siri Berqvam 
 
Speleothem 
Pris 60 000,–

Tonje Bøe Birkeland 
 
Character #V Bertha Bolette 
Boyd Among Mountains & 
Monasteries, Pangalabtsa: 
Plate # 7 Pangalabtsa 4250 
m.a.s.l. / Character #V 
Bertha Bolette Boyd Among 
Mountains & Monasteries, 
Pangalabtsa: Journal  
# 1 Among Mountains & 
Monasteries 
Opplag 5, til salgs 3 
Samlet pris 70 000,–

Jørn Bjercke 
 
Blank expression 1 
Pris 18 000,– 
 
Blank expression 2 
Pris 18 000,–

Vilde Løwenborg Blom  
 
when drops of syrup form hard 
brittle threads in cold water 
Pris 20 000,–

Elin Brissman 
 
Uten Tittel 
Pris 25 000,–

Erik Bromö 
 
Remixes 
Pris enkeltverk 6 000,– 
Samlet pris 45 000,–

Siri Bråtveit 
 
Ponytales 
Opplag og pris på forespørsel

Adrian Bugge 
 
Tappet skogstjern, Oslo 
Opplag 10, til salgs 9 
Pris u/ramme 12 000,– 
Pris m/ramme 16 000,– 
 
Gruvesjø II, Sydvaranger 
Opplag 10, til salgs 9 
Pris u/ramme 12 000,– 
Pris m/ramme 16 000,–

Skogstjern ved gruve, 
Sydvaranger 
Opplag 10, til salgs 9 
Pris u/ramme 12 000,– 
Pris m/ramme 16 000,–

Nils Olav Bøe 
 
Constructed sites 7 
Opplag 5 + 1 AP, til salgs 4 
Pris u/ramme 60 000,– 
Pris m/ramme 78 000,–

Bente Bøyesen 
Y#1 
Pris 38 000,– 
 
Y#2 
Pris 38 000,–

Anja Carr 
 
Peachy Blue 
Opplag 3, til salgs 1 
Pris 115 000,– 
 
Hårpisk 
Pris 32 000,–

Line Solberg Dolmen 
 
a safe drive through outskirts
Pris inkl. oppheng 40 000,– 
 
a pale recognition  
(afternoon slumber) 
Pris inkl. oppheng 40 000,–

Christian Bergholt Dupont 
 
Pulterrum 
Opplag 4 variasjoner,  
til salgs 1 variasjon 
Pris u/ramme 3 000,– 
Pris m/ramme 3 750,– 
 
The Village 
Pris u/ramme 5 000,– 
Pris m/ramme 6 000,– 
 
Staged Room  
(Horror Room) 1:3 
Pris u/ramme 3 500,– 
Pris m/ramme 4 500,–

Ane Vik Eines 
 
Iced Out 
Pris 25 000,–

Nan Embäck 
 
Kände mig plötsligt så osäker, 
på om det inte var så, att jag 
hade råkat ljuga inför hela 
sällskapet 
Pris 25 000,–

Aljoša Eraković 
 
S.P.O.N.G.E 
Pris 10 000,– 
 
FiberClothSys 
Pris 10 000,–

Simen Godtfredsen 
 
Uten tittel (HOV #1)
Pris 30 000,–

Jon Gorospe 
 
Environments: Biggest  
dump sites of the world 
Opplag 3 + 1 AP, til salgs 3 
Pris enkeltverk  
u/ramme 4 000,– 
Pris enkeltverk 
m/ramme 4 450,– 
Samlet pris 
u/ramme 36 000,– 
Samlet pris 
m/ramme 40 000,–

Anna Sigmond 
Gudmundsdottir 
 
Vegg 
Pris etter avtale

Beatrice Guttormsen 
 
Hadde jeg bare visst 
Opplag 1, til salgs 1 
Pris 15 000,–

Signe Halle 

Søyle 1 
Pris 50 000,–

Mona Orstad Hansen 
 
Tillit 
Pris 45 000,–

Gisle Harr 
 
Geir 
Opplag 4, til salgs 1 
Pris 45 000,–

Andrea Wikhammer Heir 
 
Uprised 
Pris 32 000,–

Thomas Hestvold 
 
Skog II, stor 
Pris 120 000,–

Truls Rukke Hjelmark 
 
Untitled (Eating Hooks) 
T.K.

Simone Hooymans 
 
Meet Me There  
– Meet Me Then 
Opplag 5, til salgs 3 
Pris etter avtale

Inghild Karlsen 
 
Våre indre beist /  
Our inner beasts 
Pris etter avtale

Anders Kjellesvik 
 
Utopian Slumps 
Pris 40 000,–

Daisuke Kosugi 
 
Leave Fucking  
<<Society>> Alone 
Pris video 20 000,–  
(Opplag 5, til salgs 3)
Pris videoinstallasjon 
50 000,– 
Visningshonorar (screening)  
må forhandles

Ulf Kristiansen  
 
Gimme Shelter 
Opplag 10, til salgs 5 
Pris 10 000,–

Ane Landfald 
 
Uten tittel 
Pris u/ramme 11 000,– 
Pris m/ramme 15 000,–

Kim Laybourn 
 
IDSPISPOPD (X,Y,Z) 
Pris 30 000,–
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Dag E. Leversby 
 
Clumsy Stringency 2 
Pris 39 000,– 
 
Clumsy Stringency 3 
Pris 39 000,–

Jonas Adrian Lilleengen 
 
Dei Uønska 
Opplag 5, til salgs 5 
Pris 10 000,–

Anna Christina Lorenzen 
 
An Uncut Line (Eques)
Opplag 2 varianter,  
til salgs 1 variant 
Pris u/ramme 70 000,–

Elisabeth Mathisen 
 
Uten tittel 
Opplag 20, til salgs 5 
Pris u/ramme 5 000,– 
Pris m/ramme 7 000,– 
 
Sammen
Opplag 20, til salgs 5 
Pris u/ramme 5 000,– 
Pris m/ramme 7 000,–

Pierre Lionel Matte  
 
Studier av kunstnerens  
hender 1 / Etudes des  
mains de l’artiste 1 
Pris u/ramme 12 000,– 
 
Studier av kunstnerens  
hender 2 / Etudes des  
mains de l’artiste 2 
Pris u/ramme 12 000,–

Andreas Meinich 
 
A Wave From It All 
Opplag 3+1 AP, til salgs  
2 eks. av hvert trykk 
Pris enkeltverk  
m/ramme 5 000,–

Marianne Moe 
 
Grønn Tavle 
Pris 85 000,–

Jon Arne Mogstad 
 
Slør No 5 
Pris 50 000,–

Atle Selnes Nielsen 
 
Flam II 
Opplag 1, til salgs 1 
Pris 55 000,–

Randi Nygård 
 
Tomrom etter saintpaulia 
Opplag 1, til salgs 1 
Pris 14 000,–

Amalie Vestergaard Olsen 
 
Trying to fill out the void the 
Internet has left me with 
Opplag 7, til salgs 7 
Pris enkeltverk  
u/ramme 2 700,– 
Pris enkeltverk  
m/ramme 3 000,–  
 
Pathetic Poetic Comix 
Skulpturer, 2 stk. 
 
Pappmasjé, tegning og tekst 
117 x 46 x 45 cm 
Pris 30 000,– 
 
Pappmasjé, tegning og tekst 
77 x 40 x 36 cm 
Pris 20 000,–

Berit Overgaard 
 
#plast #ruteaakle  
#prøvelapper_2017 
Pris 30 000,–

Egil Pedersen 
 
Gos leat don? 
T. K.

Beate Petersen 
 
Nattens dronning 1–4 
Pris u/ramme 2 100,– 
Pris m/ramme 4 600,– 
 
Nattens dronning 5–8 
Pris u/ramme 1 500,– 
Pris m/ramme 4 000,–

Klara Pousette 
 
Mentha pulegium 
Pris 5 000,– 
 
Tanacetum vulgare 
Pris 5 000,– 
 
Juniperus sabina 
Pris 5 000,– 
 
Claviceps purpurea 
Pris 5 000,–

John K. Raustein 
 
Villnisets koloni (lydløs klang)
Pris 43 000,–

David A. Rios 
 
Elleve former av en form 
Opplag 2, til salgs 1 
Pris 100 000,–

Hanna Roloff 
 
Fönster I 
Pris 18 000,–

Thomas Rummelhoff 
 
Closed Curve
Pris 30 000,– 
 
La Liberté Éclairant le Monde
Pris 30 000,–

Jan Kåre Ruud 
 
Confessions from
Cyberspace l 
Opplag 6, til salgs 6 
Pris u/ramme 6 000,– 
Pris m/ramme 8 000,– 
 
Confessions from 
Cyberspace ll 
Opplag 6, til salgs 6 
Pris u/ramme 6 000,– 
Pris m/ramme 8 000,–

Astrid Runde Saxegaard 
 
DemonStration 
Pris 110 000,–

Ananda Serné 
 
Echoists of the Takase River 
Opplag 5, til salgs 3 
Pris 7 000,–

Kjersti Sletteland 
 
Smile 
Pris 11 000,–

Daniel Slåttnes 
 
Samarbeid med stueplanta  
Pris 20 000,–

Aleksander Stav 
 
Ota Benga 
Pris 70 000,–

Turid Steinsland 
 
Vårfornemmelse 
Pris 12 000,– 
 
Barndomsslør 
Pris 50 000,–

Maiken Stene 
 
Kart over Island # 2 
P. E. 

Markus Li Stensrud 
 
The Word Made Flesh
Pris 60 000,–

Hedvig Sønstabø Thorkildsen 
 
Remnants can be found 
 
Points and elements 1 
Opplag 3, til salgs 3 
Pris u/ramme 12 500,– 
Pris m/ramme 22 500,– 
 
Points and elements 2 
Opplag 3, til salgs 3 
Pris u/ramme 12 500,– 
Pris m/ramme 22 500,–

Ilona Treilib

Crumpled painting
Pris u/ramme 18 000,–
Pris m/ramme 22 000,–

Ingrid Toogood 
 
With Eyes Closed  
(selfportrait) I 
Opplag 5, til salgs 4 
Pris u/ramme 6 500,– 
Pris m/ramme 7 500,– 
 
With Eyes Closed  
(selfportrait) II 
Opplag 5, til salgs 4 
Pris u/ramme 6 500,–
Pris m/ramme 7 500,–

With Eyes Closed  
(selfportrait) III
Opplag 5, til salgs 4
Pris u/ramme 6 500,–
Pris m/ramme 7 500,–

Bjørn-Sigurd Tufta

The Ship
Pris 130 000,–

Sisyfos Variation III
Pris 130 000,–

Thomas Tveter

Skjærer
Pris m/ramme 18 000,–

Ellen Harriet Ugelstad

Møterommet 
Opplag 3 + 1 AP, til salgs 3
Pris 65 000,–

Morten Jensen Vågen

Loophole Streetwear
Pris etter avtale

Oslo Loopholes (vol.2)
Pris 100,–

Lin Wang

Exotic Dreams and Poetic 
Misunderstanding project 
vol. 2

Porcelain Anchors
Pris 40 000,–

Kiyoshi Yamamoto

Hold It Against Me
Opplag 1, til salgs  
1 eks. av hvert trykk
Pris enkeltverk  
u/ramme 8 000,–
Pris enkeltverk 
m/ramme 11 500,–

Davood Zandian

Nostalgi
Pris 175 000,–

Linn Rebekka Åmo

Jeg ville nok sluppet deg inn
Pris 22 000,–

Kristin Aarnes

«Haler – ikke bare hoder» 
– fra VirVarVeven
Pris 45 000,–
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