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Kjære publ ikum,

FORORD · INGRID BERVEN · LEDER AV DEN NASJONALE JURY

Statens Høstutstilling er åpnet for 118. gang. 

  

Høstutstillingen er som kjent en åpen konkurranse for 

kunstnere der en jury velger ut blant innsendte arbeider.  

I juryen sitter seks billedkunstnere som henholdsvis har 

grafi kk, tegning, maleri, skulptur, nye medier og tekstil som 

sine fagområder. Juryen forholder seg til det innsendte 

materiale for å se hva som rører seg i tiden.

Særlig ser norske kunstnere ut til å være opptatt av 

kvinnepolitiske spørsmål, eventyr,  seksualisert samfunn, 

turisme, minoritetsspørsmål, språk, terror, overvåking 

og kontroll.  I tillegg lages det også mange rent formale 

arbeider.

Det skapes stadig kunstverk som krever tid for å 

bli oppfattet. Utvelgelsen skjer i to omganger slik at 

kunstverkene arbeider over tid i bevisstheten hos den 

enkelte jurydeltaker. Som tidligere år har prosessen vært 

preget av uenighet og grundige diskusjoner.

Det ser ut til at det er vanskelig å gjøre radikale endringer 

med Høstutstillingens presentasjonsform. Juryeringen 

består til enhver tid av en kamp mellom progressive og 

konserverende krefter. Forandringene på Høstutstillingen 

ligger i selve verkene som viktige markører i tiden.  

Utstillingen er viktigere enn noensinne da kuraterte 

temautstillinger ser ut til å være den eneste rådende og 

gangbare utstillingsformen. Kombinasjonen av åpen 

innsending og anonymisering gir Høstutstillingen en 

særegen posisjon i tillegg til å skape en nødvendig 

maktbalanse mellom kunstnerne og de profesjonaliserte 

kuratorer og gallerister.

To av hovedarbeidene har fått egen tekst i katalogen av 

fi losof og forfatter Knut Kolnar. Sjangeroverskridelse i 

kunstfeltet har foregått i hele modernismen. Dette er 

spesielt synlig i disse to arbeidene.

«WHAT I WOULDN’T DO FOR SOME ACTION» av Eivind 

Blaker har trekk både fra tegning, grafikk og relieff.  

Installasjonen «TRANSIT IF» av Mari Røysamb er på sam-

me måte både tekstilt og skulpturelt.  Begge arbeidene kan 

sies å være politiske.

 

På Høstutstillingen ser sjangeroverskridelse etter hvert mer 

ut til å være regelen enn unntaket. Fra tidligere å være 

utrykk for protest mot snevre grenser og uttrykk for behov 

av avantgardistisk markering, har dette blitt et alminnelig 

trekk ved kunstnerisk utfoldelse og uttrykk. 

Juryen vil med dette takke for seg og ønske publikum en 

god utstilling.

Ingrid Berven

Leder av Den nasjonale jury



5

Den nasjonale jury

Øyvind Torseter

TEGNING

Utdannet ved Kent i England 1998

Bor og arbeider i Oslo

Jenny Marie Johnsen

MALERI

Utdannet ved Kunstakademiet 

i København 1992 og Gerlesborgs-

skolan i Stockholm 1984

Bor og arbeider i Tromsø

Hanne Tyrmi

OBJEKTER

SHKS Diplom 1985 

Bor og arbeider på Stryken

www.tyrmi.no

Bente Sætrang, Oslo/Paris

TEKSTIL

Utdannet ved UiO, SHKS og 

Kunstakademiet i Poznan, Polen 

Professor ved Kunsthøgskolen 

i Bergen 1987-93.

Giske Sigmundstad, Oslo

GRAFIKK

Utdannet ved SHKS 1992

www.giskesigmundstad.com

Ingrid Berven

NYE MEDIER

Utdannet musiker fra 

Griegakademiet, Institutt for musikk, 

og billedkunstner, Kunstakademiet 

i Bergen og Helsinki.

Driver BY THE WAY, galleri for 

samtidskunst i Bergen

www.berven.no

FOTO: ASLE R. OLSEN 



6

Nettopp nå!

INNLEDNING · INGRID L. LYSTAD · UTSTILLINGSLEDER

Helt siden 1882 da 

Høstutstillingen åpnet 

dørene for publikum 

første gang, har den ut-

fordret til motstand og 

yppet til strid. Den er 

Norges eldste og mest 

tradisjonsrike utstilling av 

samtidskunst, skapt et-

ter mønster fra Salongen 

i Paris, skapt i opposisjon 

til det rådende kunstsyn, 

i kamp for kunstnerisk kvalitet og et levende norsk kunstliv.  

Høstutstillingen er billedkunstnernes fortellinger om 

det å være menneske. Den speiler samtiden fra forskjel-

lige vinkler og overrasker med uvante materialer, tekniske 

nyvinninger og andre uutforskete sider ved virkeligheten. 

 Menneskelig sett åpner den for nye opplevelser og 

oppdagelser, noen ganger også et nytt perspektiv på viktige 

sider ved tilværelsen.

Kunstfaglig sett åpner den for jakten på nye tendenser. 

Hva er det som bryter med gårsdagens kunstneriske ut-

trykk, hva peker fremover, hva forteller årets utstilling om 

kunst i Norge i dag og det som vil komme?  

«Tilbakeblikket avslører at Høstutstillingen er det sted 

hvor alle viktige tendenser vises først», sa kunstkritikeren 

og kunsthistorikeren Hans Jakob Brun i 1987. Utsagnet 

er fremdeles gyldig.  Mens 1980 årene provoserte med 

performance og installasjoner, kom 1990 årene til å stå i 

mediekunstens tegn. 

I 1992 kom det første datagrafi ske arbeidet 1.  I 1993 

fulgte Anna Karin Rynander opp med en lydinstallasjon. 

I dag utfordrer hennes «Lyd - dusjer» reisende  i avgangs-

hallen på Gardermoen fl yplass.  

I 1995 viste Høstutstillingen Norges første interaktive 

nettkunst 2. Dette året ble Høstutstillingen også den første 

norske kunstutstilling som ble lagt ut på nettet. Interessen 

var stor og henvendelser kom fra hele verden. 

I 1996 kom den første datategnede videoanimasjon 3. Året 

etter ble den i utvidet versjon vist på biennalen i Venezia. 

I 1997 kom også Norges første datainstallasjon. Verket var 

en tidsmarkering og ble med støtte av Kulturdepartementet 

lagt ut på nettet i tusenårsskiftet 4. 

Den 11. september 2002 viste Høstutstillingen en per-

formance som tok opp katastrofen i New York. Det dreide 

seg om hvilken virkning katastrofen hadde hatt på enkelt-

individet, og hvordan den har påvirket våre holdninger 5. 

Offentlige institusjoner viser årlig interesse og ønsker 

å innlemme ny kunst i sine samlinger. Nasjonalgalleriet  

kjøpte for eksempel sin første computer- tegning i 1999 6, 

og sin første tegning på CD – rom i 20017.

Ny kunst kan være spennende. Men kunstverk med 

nytt innhold og ny teknikk har naturligvis ikke sin største 

verdi fordi det er nytt, men fordi det kan være stor kunst. 

Kunstverk som har noe vesentlig å fortelle, kunstverk som 

utfordrer forutinntatte holdninger og åpner for nye perspek-

tiv på kunsten og livet. 

Gjennom 123 år med provokasjon, strid og skandaler 

er det ett verk som utmerker seg spesielt. 

Historien om det mest omdiskuterte og banebrytende 

verket på Høstutstillingen noensinne, er historien om et 

maleri. Året var 1886 og kunstneren var ung, bare 23 år. 

Kunstverket hadde tittelen «Studie». 

Hva var det en studie av?

Maleriet viser en syk pike, sittende i en stol. En kvinne, 

sannsynligvis moren, sitter ved siden av og holder henne 

i hånden. Værelset er dystert. Vi skimter en gardin som 

blafrer svakt og slipper litt lys og luft inn i værelset.
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INNLEDNING · INGRID L. LYSTAD · UTSTILLINGSLEDER

Publikum var vant til bilder av syke barn. Tuberkulose 

var den gang en sykdom som førte døden med seg. Mange 

familier måtte kjempe seg gjennom store kriser og dyp 

fortvilelse.

For kunstnerne var det å male syke barn nærmest 

blitt en trend, et så kjent motiv at perioden ble kalt «Pute-

tiden».

Folk visste hva de forventet av et slikt maleri. Man ville 

se gjengivelsen av virkeligheten slik den så ut, slik øynene 

fortalte. Virkeligheten skulle naturligvis være best mulig 

gjengitt og derved mest mulig naturtro. 

Men dette bildet var annerledes. Her var det ren-

nende farger og delvis utskrapte fargefl ater. Ingen vak-

ker kniplingspute, ingen detaljer som beskriver rom eller 

mennesker. «Du maler som et svin, Edvard!» hånte en av 

malerkollegaene den unge kunstneren, da de møttes på 

trappen utenfor. «Dette er ikke en hånd, men en fi skepud-

ding  i hummersaus» var karakteristikken  fra en kunstkri-

tiker. Kritikk og hån møtte kunstneren både fra kolleger, 

publikum og kunstkritikere.

 Som du sikkert har gjettet var kunstneren Edvard 

Munch og maleriet «Det syke barn». Munch betrodde ven-

nen Rolf Stenersen at aldri i Norge hadde noe bilde vakt 

slik skandale.

Men det var noen som skjønte, noen som opplevde for-

tellingens kjerne.  Høstutstillingens jury hadde sett verdien 

i dette verket. De slapp det inn. I juryprotokollen står det 

ikke noen anmerkning om uenighet, som ellers var vanlig. 

En av de deltagende kunstnerne mente at maleriet burde 

fått gullmedalje, slik kunstverk ble hedret på Salongen 

i Paris. En annen kunstner uttalte at han ikke ville våge 

å la sitt maleri henge i samme rom som et slikt mester-

verk. 

«Det syke barn» er sannsynligvis verdenskunstens før-

ste ekspresjonistiske kunstverk. For første gang tolker en 

kunstner følelsenes verden, den indre virkelighet. 

Om bildet sa Munch: «I det syke barn brøt jeg meg nye 

veier – det var et gjennombrudd i min kunst. – Det meste 

av hva jeg senere har gjort, fi kk sin fødsel i dette bildet.»

Da Munch deltok på Høstutstillingen8 var det bare tre 

kunstneriske uttrykksformer, nemlig maleri, skulptur og 

svart/hvitt ( tegning og grafi kk). I dag er spennet i uttrykks-

former større enn noensinne. Aldri i kunstens utvikling har 

fortellingene vært så mange og så mangeartet som i dag. 

Og aldri har utviklingen gått raskere. Publikum utfordres 

på stadig nye måter.

Historien om Edvard Munchs maleri på Høstutstillingen 

i 1886 er fortalt som en påminnelse og en advarsel. En på-

minnelse om at kvalitet kan kreve tid for å bli oppdaget, en 

advarsel om å trekke for raske slutninger.  For billedkunst 

er også forvandling. Stygge andunger kan vise seg å være 

vakre svaner. 

La kunstverkene få en sjanse. Gå på jakt etter det nye 

og spennende som skjer i kunsten. Nettopp nå!

Ingrid Lydersen Lystad

utstillingsleder

NOTER. 1:  Helge Jørgensen:  «Disjunksjon», 2: Kristin Bergaust 
og Kenneth Langås: «Høst-ut-stillingen.sys», 3: Sven Påhlsson: 
«Louisiana Swamps», 4: Henrik der Minassian: «The random time 
and memory projection», 5: Gruppene Fakta Morgana/De Utvalgte/
Salvatore : «Oh thank heaven for … September 11?», 6: Øyvind 
Torseters «Time eating», 7: Bodil Eides «U.T.», 8: Edvard Munch 
deltok på Høstutstillingen årlig fra 1883 til 1891 med til sammen 29 
malerier, tre tegninger og to akvareller. Munch malte motivet «Det 
syke barn» seks ganger. Motivet tok han også opp i grafi kk.

SITATER: se ILL: «Høstutstillingen – elsket og hatet», Oslo 2003, 
side 63,45 og 43.
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Der er ikke noe mer na-

kent enn en håpefull fal-

los. Dens aggressive form 

er uatskillelig fra dens 

ømskinnede sårbarhet. 1

Det står en ensom fallos 

forkledd som et telt på 

et sort gulv omkranset 

av hvite vegger. I den 

ene veggen er der en 

liten åpning, vi kan se ut 

og få et glimt av en himmel som er frosset i hvitt. Kjønnet 

er ikke fritt og fl ytende. Mannskjønnet har fått barduner 

og glidelås. Til tross for teltet og bardunene er det ikke 

en fallos fra femtitallet på campingferie i det nye konsum-

samfunnet vi ser. Det er en samtidspikk som møter oss, 

forkledd i gulorange og bomull. 

I denne er kjønnets grunnmurer borte. Fallosen strutter 

ikke ut fra en organisk mannskropp. Den står ensom og opp-

reist, fundert i det uorganiske. Det er noe fl yktig og temporært 

over den bardunerte samtidspikken. Det er et mobilt kjønn 

preget av et nomadisk begjær, en melankolsk ereksjon, en 

picknikpikk på tur. Den spør; fi nnes det en mannlig kjerne og 

essens, en sikker og uomtvistelig måte å være mann på? 

De siste tretti år har vært preget av hektiske omrokerin-

ger i kjønnslandskapet. Mannlighet er ikke lenger noe gitt 

og selvfølgelig. Den brettes ut, dissekeres, avkreves svar, 

og må legitimere seg selv. Og i disse prosessene er den 

språkløs. Den mangler metaforer og begreper til å fange 

og forstå seg selv.      

 

Hver generasjon begjærer på sitt vis, og frykter begjærets 

kraft på sine egenartede måter. Kunsten tar pulsen på begjæ-

ret, den lodder lysten og angsten i nye former, refl ekterer og 

bearbeider dynamikken mellom kjønnene, og den kaster mot 

oss dunstene fra kunstnerens kamp med sitt eget kjønn. 

I vår tid tar begjæret etter legitimt kjønn nye former. Vi 

har lagt bak oss undertrykkelsesregimet, hvor seksualiteten 

var beleiret med tabuer, skam og rødmepunkter, og står med 

halve hjerte og hele kjønnet i tidens seksuelle pirringsregime. 

Her ferdes begjærene fritt og åpent i det offentlige rom, og 

trekkes mot de magnetiske punkter, som en reklameplakat fra 

Calvin Klein, som tilbyr tidsriktig og levedyktig identitet.

Kroppene eksisterer på nye og paradoksale seksualitets-

frekvenser. Det offentlige rom er blitt mettet med seksualiserte 

og pornografi serte menneskebilder, uten at det har skapt nye 

dybder i lysten og orgasmen, eller høynet kvalitetene i rela-

sjonene mellom mennesker. Det serielle monogami er i hardt 

vær. Det tradisjonelle emosjonelle kittet i de mellommennes-

kelige relasjoner er stivnet, krakelert og faller ut i stykker og bi-

ter. Det kreves nye ferdigheter for å beherske de gleder tidens 

intimitetsformer tilbyr. Som kultur betraktet er vi på erotisk 

og sensibilitetsmessig sparebluss, 50% av ekteskapene går 

i oppløsning, vi knuller gjennomsnittlig 7 ganger i måneden 

mot 13 på femtitallet, og den nye viagra-kulturen er i ferd 

med å befeste et hydraulisk blikk på mannens seksualitet. 

Erotikkens teknisk-mekaniske sider fl ombelyses, og skjuler 

en dyp desperasjon, hvor sex i større grad dreier seg om å 

bekrefte enn å utfordre identitet i møte med en annen. 

Kanskje har den sosialdemokratiske sexen satt bardu-

ner på kjønnet, låst det inne, gjort det stuevarmt og zippet opp 

ekstasen. Kunsten reagerer mot veltempererte utløsninger, 

den setter front mot en lidenskap som går i ett med begjæret 

etter høyrentekonto, hytter og nye hageslanger. Den nekter å 

la konsumsamfunnet få kolonialisere kjønnet uten motstand og 

innsigelser. Den utfordrer tingenes makt. Samtidig blir kunsten 

selv gjort til vare, satt pris på og konsumert. På samme tid som 

Fal l isk melankol i

KRONIKK · KNUT KOLNAR · DR. ART / FILOSOF / FORFATTER
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kunsten søker å befi nne seg utenfor og arbeider med å fronte 

virkeligheten med et autonomt og ukorrupt blikk, fl ørter den 

hemningsløst med trendene og tigger etter friske penger. 

Ikonografi er
Once you have had a lover-robot, you will never want a real 

man again.2

Stilreservoaret vi henter kjønnsrekvisittene fra er endret 

og utvidet. Vi har fått nye myter og nye kjønnsikonografi er 

som spenner fra gamle mytologiske forestillinger, fi lm, 

TV-serier og populærkultur som tegneserier og dataspill. 

Disse peker på at forholdet mellom mennesket, tingene, 

den elektroniske og virtuelle virkeligheten blir stadig mer 

kompleks og uoversiktlig. Hvem er jeg og hvordan skal jeg 

være meg er banale og omfattende spørsmål kunstverkene 

slenger mot betrakteren i en verden hvor det i mindre og 

mindre grad fi nnes ferdigsydde identiteter som den enkelte 

med selvfølgelighet kan tre inn i, og forstå verden ut fra. 

Identitet er vår tids nye kompetanseområde. Vi er uten 

tradisjonelle fortøyninger. Det gir nye spillerom for utforming 

av kjønn, samtidig oppstår det en frykt for å falle ut i et 

kjønnsmessig intet. Den som mangler distinkte konturer i 

møtet med det offentlige rom blir en ikke-person. Angsten 

gjør oss til slaver av trendene på livsstilsfronten. Dette skjer-

per sensibilitetene og setter våre evner til å imitere i høygir. 

Kunsten gjenspeiler det hektiske arbeidet med å få en be-

stemt skikkelse, og spør: Hvordan være menneske, hvem 

eller hva skal jeg identifi sere meg med, i stadig nye former. 

Kunstverket forsøker å fange begjærenes nye komposi-

sjon og endringene i livsverdenen gjennom et spill med ulike 

typer materialitet. Dynamikken mellom kjønnene uttrykkes 

blant annet i resirkulerte teltduker, teltsnorer i nylon festet 

med sugekopper på industrigulv og fl ater av sammenpresset 

MDF: Et syntetisk stoff som imiterer treet, ikke ulik de måter 

superhelten imiterer maskulinitet på. MDF oppfører seg som 

tre, men har verken har fi ber, årer, ringer eller lager fl iser når 

det kappes opp. Superhelten, ikonet på hypermaskulinitet, 

imiterer det mannlige. Styrken, de abnorme ferdighetene, 

muskelmassen og evnen til å utholde smerte, vokser imid-

lertid ikke frem av et menneskelig råstoff. Det er syntetisk 

maskulinitet. Superheltene er maskuline mutasjoner, de 

overskrider «kjøtt og blod maskuliniteten», de inngår i stadig 

nye legeringer, og indikerer et behov for å møte virkeligheten 

med en mannlighet som er «larger-than-life». 

I fi lm, litteratur men også i tegneserier tenkes mennes-

ket på nye måter med bakgrunn i vitenskapeliggjøringen 

av samfunnet, i teknologi, elektronikk og metallurgi. Dette 

både refl ekteres og videreføres i kunsten, og det gjøres til 

integrerte deler av det hypermaskuline uttrykk.

Når mannligheten er under press dukker superheltene 

frem. I grenseoppgangene mellom det tradisjonelle og det 

teknologiske elektro-samfunnet, sprenger nye menneskear-

KRONIKK · KNUT KOLNAR · DR. ART / FILOSOF / FORFATTER

Detalj fra «What I wouldn’t do for some action» av Eivind Blaker
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ter seg frem. I Eivind Blakers «What I wouldn’t do for some 

action», raver arkaisk krigere og desperate mannedyr frå-

dende av aggresjon og dypt primitivt kjønnsfylde over store 

tablåer og tilbyr en mannlighet som er uten reelle eksistens-

betingelser i velferdssamfunnet. Spørsmålene fl asser av fra 

den gråbrune MDF-platen: Hvem skal jeg imitere, hvem skal 

jeg bli, for å løse mine dilemmaer i mannlighet?

Andre steder har guddommelige skikkelser gått på 

grunn i samtidssamfunnet og fusjonert med teknologi og 

metallurgi. Cyborger; nye menneskeraser, halvt mann og 

halvt maskin, stirrer ut fra de komprimerte MDF-platene. 

Dionysos, rusen og ekstasens gud har gått hi-tech. I disse 

skikkelsene er det ikke i vinen, men i metallurgiens nye 

legeringer, det ekstatiske mannlige løft fi nnes. 

Superheltmaskuliniteten og den bardunerte samtids-

pikken er ytterpunkter i maskulinitetskonstruksjonene. De 

sier noe om en mannlighet som er hermetisert og alene, 

som ikke når frem og tar del i andre. Den er oppslukt av 

sine egen livsprosjekter. Akkurat som det resirkulerte teltet 

har maskuliniteten også andre sider. Mari Røysamb peker i 

«Transit if» på at teltet også er noe feminint, et hulrom, noe 

som dekker over og beskytter og sier; kom inn, vær delak-

tig! Teltet har også heftige glidelåser, sprekker, revner og 

mørke saftige hemmeligheter. Det gir glimt inn i en annen 

verden. Teltet peker på at kjønnet alltid er i forandring. Vi 

er aldri lik oss selv, og kan heller ikke trå ned i den samme 

elven to ganger, som fi losofen Heraklit uttrykker det. 

Teltet er et hjem på vandring. På hvert sted må den 

reisende oppfi nne hverdagen og rutinene på ny. Kjønnets 

latside er menneskefi endtlig. Kunsten minner oss om at 

forholdet til oss selv er utgangspunktet for enhver rela-

sjon, og dette må fi nnes opp, gjennom refl eksjon, innsikt 

og kjærlighet, i hvert parforhold, i hver generasjon, i hver 

epoke, på ny og på ny.

Knut Kolnar

dr. art / fi losof / forfatter

NOTER: 1: Susan Bordo, Mandekroppen. København: Tiderne 
skifter, 2000. 2: Steven Spielberg, AI (Artifi cial intelligence) (2001). 
I fi lmen settes koblingen mellom seksuell prestasjon og mannlig 
identitet under debatt. Gigolo-roboten Gigolo Joe (Jude Law) gir 
kvinner seksuelle opplevelser som intet organisk liv kan konkurrere 
med. Filmen fremhever den manipulerte mannskroppens suverenitet. 
Mannligheten må være større enn sine organiske betingelser for å 
strekke til. Den teknologisk manipulerte mannskroppen mesterer her 
et erotisk vokabular av syntetisk-sex som produserer høyfrekvente 
organiske orgasmer, ingen ren mannlig muskelmasse eller umanipulert 
blodstrøm kan gjøre seg forhåpninger om å oppnå.

KRONIKK · KNUT KOLNAR · DR. ART / FILOSOF / FORFATTER

Detalj fra «Transit if » av Mari Røysamb.
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På vegne av norske samtidskunstnere krever vi at styret 

ved Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO, endrer sitt vedtak om 

å slå Statens Kunstakademi, SKA, sammen med Statens 

Håndverks- og kunstindustriskole, SHKS.

Vi krever at de opprinnelige forutsetningene om et eget fa-

kultet for billedkunst blir respektert, det vil si at Kunstakademiet 

kan utvikles som en selvstendig enhet med egen dekan.

Statens Kunstakademi ble opprettet i 1909 etter 

initiativ fra kunstnerne og har hele tiden endret seg i et 

dynamisk forhold til samtidskunsten. Kunstnerne ved 

Kunstakademiet har utprøvd nye strategier innen faget, 

selve innholdet i utdanningen har vært utviklet av kunst-

nerne. Vi frykter at nettopp denne frie, kunstnerinitierte 

akademiske fagpraksisen avvikles fordi KHiO-styret ikke 

ser verdien av den suksessen Kunstakademiet faktisk er. 

Et KHiO-styre uten representanter fra billedkunstnerne 

besluttet med en stemmes overvekt helt uten noen faglig 

begrunnelse drastisk å endre høgskoleutdanningen for bil-

ledkunstnere. Ved å fjerne Kunstakademiet som autonom, 

selvstendig og spisset kunstutdanning går styret ved KHiO 

på tvers av de forutsetninger som lå til grunn for opprettel-

sen av KHiO, nemlig at den enkelte høgskole som innlem-

mes opprettholder sin faglige identitet og egenart.

Omorganiseringen som nå fi nner sted var gjenstand 

for omfattende drøfting i de interne fagmiljøene. Fra 

Kunstakademiets fagpersonell, studenter og KHiOs ad-

ministrasjon ble det anbefalt at KHiO skulle bestå av fi re 

fakultet (design, kunstfag, scenekunst og billedkunst). 

Styret ved KHiO valgte å opprette kun tre fakultet ved å 

slå sammen fakultetene kunstfag og billedkunst.

Man må spørre om styret ved KHiO ser noen forskjell 

mellom anvendt kunst og kunst. Objekter i en kunsthåndverks 

tradisjon kan ligne på objekter i et kunstprosjekt, likevel for

holder kunstneren og kunsthåndverkeren seg til helt ulike pa-

rametere, kontekster og konsepter ved framstillingen av sine 

kanskje likeformede men helt vesensforskjellige prosjekter.

De synergieffekter som kan dyrkes mellom fagområder må 

ha som utgangspunkt at fagene utvikles innenfra. Kunstnere 

kan ha mer relevant utbytte av samarbeid med for eksempel 

matematikere, samfunnsvitere og komponister uten at det be-

tyr en nedvurdering av kunsthåndverk som eget fag.

Det er tydelig at KHiO-styret har et forenklet bilde av og 

kunnskap om hvilken kompetanse kunstnere generelt og 

den faglige staben ved Kunstakademiet spesielt sitter med. 

Det er gjennom den kunstneriske praksis og kunstutdan-

ningen man forstår hvilke forutsetninger som må ligge til 

grunn for å utdanne gode kunstnere. Vi krever derfor at det 

er det faglige personell og studentene som skal bestemme 

og meisle ut endringer innen sitt fag.

Vi krever at alle ulike fagfelt må representeres i KHiO-

styret, noe nettopp styrets plutselige avskaffelse av Kunst-

akademiet med en ekstern stemme viser behovet for. Det 

må lages en fordelingsnøkkel for styrerepresentasjon som 

styrker demokratiet ved KHiO og som derfor kan gi de 

ulike fakultetene reell mulighet til å delta i utviklingen av 

en bedre fokusert høgskole.

Det nye «Fakultet for visuell kunst» mangler faglig be-

grunnelse og reell støtte blant billedkunstnerne. Et tillitsbrudd 

er oppstått. Dette er alvorlig og må endres om vi skal komme  

videre i forsøket på å utvikle en bedre høgskole for kunstnere. 

Vi advarer mot at Norge med denne fagsammenblandingen 

melder seg ut av den internasjonale kunstpraksisen.

Vi krever at KHiO foretar en ny fakultetsinndeling i tråd 

med reelle faglig begrunnede behov og forutsetninger. Styret 

i  KhiO må  ta initiativ for å kunne gjennomføre dette hurtig. 

Arne Nøst        

Styreleder i NBK

Kunstakademiet

INNSPILL · ARNE NØST · STYRELEDER NBK
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INNSPILL · ARNE NØST · STYRELEDER
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Høstutstillingen mottok i år 3754 verk til 1. juryering. 

Bak disse stod 1701 kunstnere. Av disse kom 166 videre til 2. juryering, med 277 verk. 

Juryen antok tilslutt 117 verk av 74 kunstnere. 

Høstutstillingen har i år 40 debutanter.

Samtlige av utstillingens kunstnere er representert i katalogen, med gjengivelse av hele eller deler av 

de utstilte arbeidene.

�  = Debutant, stiller ut på Høstutstillingen for første gang

p.e = Personlig eie

p.e.a = Pris etter avtale

Årets kunstnere

HØSTUTSTILLINGEN 2005
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

� KJERSTI G. ANDVIG /
LARS LAUMANN 
f. 1978, Oslo/f. 1975 Brønnøysund
bosatte i Oslo

Det Samiske Flagget i neon
100 x 130 
opplag 3
150 000,-

� BÅRD ASK
f. 1976, Kongsberg
bosatt i Oslo

Notio viri placet
Video
Opplag 4, til salgs 3
55 000,-

Verket er støttet av

HANNE KATRINE BERG
f. 1956, Grimstad
bosatt i Bærum

Fugleliv
Olje på lerret
105 x 140
30 000,-

Leirbål
Olje på lerret
110 x 105
25 000,-

KJERSTI G. ANDVIG / LARS LAUMANN  Det Samiske Flagget i neon

BÅRD ASK  Notio viri placet

HANNE KATRINE BERG  Fugleliv
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EVA BERGE
f. 1956, Oslo

bosatt på Snarøya, Bærum

SKRIFTBILDET 
Olje på lerret/plate

51 x 122
16 000,-

EIVIND BLAKER
f. 1983, Stathelle

bosatt på Stathelle

«What I wouldn’t do for some 
action»

Relieff
700 x 244

65 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

EVA BERGE Skriftbilde

EIVIND BLAKER «What I wouldn’t do for some action» (detalj)
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

ESPEN BRÆNDSRØD
f. 1969, Sandefjord
bosatt i Oslo

Melatonin/brunvariasjoner 
Akryl på plexiglass
90 x 210 (2 deler)
28 000,-

Vage terreng
Akryl på plexiglass
80 x 90
18 000,-

� CAMILLA EIAN 
BRØNSTAD
f. 1971, Beitstad
bosatt i Rena

«Mute»
Video
Opplag 3
25 000,-

ESPEN BRÆNDSRØD  Vage terreng

CAMILLA EIAN BRØNSTAD  Mute
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� CAMILLA BRØYN 
f. 1981, Harstad

bosatt i Mölndal, Sverige

Hjerneboller
Video

Opplag 8, til salgs 6
5 000,-

HELGA BU
f. 1957, Eidfjord

bosatt i Oslo

Hardanger
Fotografi 

165 x 120
opplag 4
26 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

HELGA BU Hardanger

CAMILLA BRØYN Hjerneboller
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� YAMILE CALDERON
f. 1974, Colombia
bosatt i Ås

Perception of the image 1
Foto
100 x 120
opplag 4, til salgs 3
montert 12 000,-
umontert 9 000,-

Perception of the image 2
Foto
100 x 120
opplag 4, til salgs 3
montert 12 000,-
umontert 9 000,-

Perception one
Foto
100 x 120
opplag 4, til salgs 3
montert 12 000,-
umontert 9 000,-

Perception two
Foto
100 x 120
opplag 4, til salgs 3
montert 12 000,-
umontert 9 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

YAMILE CALDERON Perception of the image 1

YAMILE CALDERON Perception of the image 2
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

STEFAN CHRISTIANSEN
f. 1973, Fredrikstad
bosatt i Fredrikstad

1600,-
Maleri

Variabelt format
Serie, 3 stk. - kan selges separat

p.e.a

� MARIUS ENGSTRØM 
f. 1975, Oslo
bosatt i Oslo

Plantscape 1
Olje på lerret

130 x 130 
15 000,-

Plantscape 2
Olje på lerret

130 x 130 
15 000,-

Plantscape 3
Olje på lerret

90 x 90 
10 000,-

STEFAN CHRISTIANSEN 1600,- (detalj)

MARIUS ENGSTRØM Plantscape 1
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MARIT ANNA EVANGER
f. 1954, Glomfjord
bosatt i Oslo

Kautokeino hotell 1
Digitalt foto
75 x 100
opplag 10
m/ramme 7500,-
u/ramme 5000,-

Kautokeino hotell 2
Digitalt foto
75 x 100
opplag 10
m/ramme 7500,-
u/ramme 5000,-

� MATS FAGERBERG
f. 1979, Oslo
bosatt på Bærums Verk

Frisør
foto
60 x 90
10 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

MARIT ANNA EVANGER Kauokeino hotell 2

MATS FAGERBERG Frisør
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� BEHZAD FARAZOLLAHI 
f. 1978, Teheran

bosatt i Oslo

Vises på 
OSLO SENTRALSTASJON 

L.T.U
Foto 

Verket kan kjøpes, 
da i format 120 x 180

Opplag 5
30 000,-

ANNEKE VON DER FEHR
f. 1964, Oslo
bosatt i Oslo

En drøm om frihet
Video

Opplag 5, til salgs 3
20 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

BEHZAD FARAZOLLAHI L.T.U

ANNEKE VON DER FEHR En drøm om frihet
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� MAGNHILD REM 
FOSSUM
f. 1976, Trondheim
bosatt i Oslo

Hello Goodbye
Video
Opplag 10, til salgs 5
30 000,-

JAN FREUCHEN
f. 1979, Stavanger
bosatt i Kristiansand

«Who let the dogs out?»
Skulptur/installasjon
200 x 250/100 x 30 x 30
20 000,-

«U.T. Nå skjer det igjen 
# 1 – 5»
Tegning
5 stk á 70 x 100
35 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

MAGNHILD REM FOSSUM Hello Goodbye

JAN FREUCHEN «Nå skjer det igjen # 1 – 5». (Detalj)
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IVAN GALUZIN
f. 1979, Murmansk

bosatt i Oslo

Exploding work in progress
Video

Opplag 5
30 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

IVAN GALUZIN Exploding work in progress
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� TONJE GJEVJON
f. 1967, Oslo
bosatt på Nesodden

Talking in Tongues
Video
Opplag 5, til salgs 1
30 000,-

Vises på

Talking in Tongues II
Talking in Tongues III
Foto
Opplag 1
Verkene kan kjøpes, 
da i format 70 x 100
11 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

TONJE GJEVJON Talking in Tongues (fotograf: Annar Bjørgli)
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

� STINE GONSHOLT
f. 1973, Skien

bosatt i Bergen

Paradis
Video

Opplag 3, til salgs 1
18 000,-

� ANDERS GRØNLIEN
f. 1979, Lørenskog

bosatt i Vågå

Bakkerekord
Video

Opplag 10, til salgs 7
10 000,-

STINE GONSHOLT Paradis

ANDERS RØNLIEN Bakkerekord



WENCHE GULBRANSEN
f. 1947, Oslo
bosatt i Oslo

de architectura
tegning/broderi
90 x 150
opplag 1
18 000,-

Ord-vakt I
Print/maleri
140 x 140
opplag 1
m/ramme 36 000,- 

Ord-vakt II
Print/maleri
140 x 140
opplag 1
m/ramme 36 000,-

Ord-vakt III
Print/maleri
140 x 140
opplag 1
m/ramme 36 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

WENCHE GULBRANSEN de architectura

26



CHRISTIAN OLSON VON 
HANNO

f. 1984, Halmstad, Sverige
bosatt i Oslo

Fredens have
Digitalfoto

35 x 25
opplag 50

m/ramme 1600,-
u/ramme 1500,-

� ANNETTE SAUGESTAD 
HELLAND

f. 1975, Bergen
bosatt i Oslo

Looking down from the sky I
Tekst/tegning

A3 x 2
Ikke for salg

Looking down from the sky II
Tekst/tegning

A3 x 2
m/ramme 3000,-

Looking down from the sky III
Tekst/tegning

A3 x 2
m/ramme 3000,-

CHRISTIAN OLSON VON HANNO Fredens have

ANNETTE SAUGESTAD HELLAND Looking down from the sky III

27

HØSTUTSTILLINGEN 2005
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

ANITA LEIRVIK HOFGAARD «Jernkvinnen»

ANITA LEIRVIK HOFGAARD «Jernkvinnen»

ANITA LEIRVIK HOFGAARD U.T.

� ANITA LEIRVIK 
HOFGAARD
f. 1972, Tønsberg
bosatt i Tønsberg

«Jernkvinnen»
Skulptur/sveiset jern
Sko 3 kg, 10 x 9 x 23
Veske 10 kg, 22 x 14 x 31
50 000,-

«Jernkvinnen»
Performance/dans
med danser Helle Siljeholm

Vises:
10/9, 11/9, 7/10, 8/10 og 9/10
Kl. 14.00 og 16.00 alle dager
på Kunstnernes Hus

Vises på

U.T.
Skulptur/installasjon
Sko hugget ut i marmor 
10 x 9 x 23 cm
Ørepynt i sølv og krystall
6 x 3 x 3
50 000,-
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

TURID HOLTER
f. 1936, Modum

bosatt i Fredrikstad

Rondo
Stofftrykk/søm

108 x 162
24 000,-

� INGRID TOOGOOD 
HOVLAND

f. 1976, Stavanger
bosatt på Sola

Vises på 

Sceneries
Installasjon

450 x 300 x 70
60 000,-

TURID HOLTER Rondo

INGRID TOOGOOD HOVLAND Sceneries
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LINE HVOSLEF
f. 1965, Stockholm
bosatt i Bergen

Landskap I
Olje på lerret
160 x 190
m/ramme 42 000,-

Fartøy
Olje på lerret
170 x 200
m/ramme 45 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

LINE HVOSLEF Fartøy
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� ATLE HYNNE
f. 1971, Oslo

bosatt i Bærum

Circus
Maleri/objekt

117 x 250
2 deler

38 000,-

Double Portrait
Maleri/objekt

117 x 250
2 deler

38 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

ATLE HYNNE Double Portrait

ATLE HYNNE Circus
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� HANNA AMUNDSEN 
HØINESS
f. 1968, Haugesund
bosatt i Oslo

Lysning 1
Olje på lerret
150 x 110
26 000,-

JANNE GILL JOHANNESEN
f. 1972, Bergen
bosatt i Oslo

«Scene»
olje på lerret
70 x 70
10 000,-

«Alene»
olje på lerret
70 x 70
10 000,-

«Vinkel»
olje på lerret
70 x 70
10 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

HANNA AMUNDSEN HØINESS Lysning 1

JANNE GILL JOHANNESEN «Scene»
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� JANNICKE 
KRISTOFFERSEN / PETRINE 

KJESRUD LILLEVOLD
f. 1977, Stavanger/f. 1980 Askim

bosatte i Oslo

Lysekrone
Installasjon

360 x 300 x 360
opplag 3
50 000,-

� KRISTINA KVALVIK
f. 1980, Skodje
bosatt i Skodje

«Så hadde ein derimot snakka 
mykje, viss stillheita var 

tema»
Video

Opplag 5
10 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

JANNICKE KRISTOFFERSEN / PETRINE KJESRUD LILLEVOLD Lysekrone

KRISTINA KVALVIK «Så hadde ein derimot snakka mykje, viss stillheita var tema»



NJÅL LUNDE
f. 1973, Skudeneshavn
bosatt i Haugesund

Søndag
Svipenn/silketrykk/olje
120 x 80
20 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

NJÅL LUNDE Søndag

34
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� EDITH LUNDEBREKKE 
f. 1959, Trondheim
bosatt i Trondheim

Moaré IX
Relieff av malte trespiler

100 x 98
35 000,-

Moaré XI
Relieff av malte trespiler

100 x 98
35 000,-

Moaré XII
Relieff av malte trespiler

100 x 98
35 000,-

Moaré XIII
Relieff av malte trespiler

100 x 98
35 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

EDIT LUNDEBREKKE Moaré IX, XI, XII
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PIERRE LIONEL MATTE
f. 1961, Tønsberg
bosatt i Oslo

Final Statusmap
Print
240 x 220 x 60
opplag 1
30 000,-

� ANDRÉ VON MORISSE
f. 1966, Oslo
bosatt i New York

At the station
Maleri/foto
107 x 107
opplag 5
m/ramme 49 000,-

Above the city
Maleri/foto
107 x 107
opplag 5
m/ramme 49 000,-

Trams
Maleri/foto
107 x 107
opplag 5
m/ramme 49 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

PIERRE LIONEL MATTE Final Statusmap

ANDRÉ VON MORRISE Above the city
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

RAYMOND MOSKEN
f. 1956, Oslo
bosatt i Oslo

Uten tittel I
Foto

50 x 70
opplag 15

u/ramme 6000,-

Uten tittel II
Foto

50 x 70
opplag 15

u/ramme 6000,-

Uten tittel III
Foto

50 x 70
opplag 15

u/ramme 6000,-

� ATLE SELNES NIELSEN
f. 1978, Molde
bosatt i Tysse

Tape exercise I
Lydskulptur

Ca. 100 x 85
30 000,-

Tape exercise II
Lydskulptur

Ca. 85 x 150 
45 000,-

Tape exercise III
Lydskulptur

Ca. 250 x 150 
100 000,-

RAYMOND MOSKEN U.T.I

ATLE SELNES NIELSEN Tape exercise III
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HØSTUTSTILLINGEN 2005

ELISABETH NORSENG 16 coloured dots

ELISABETH NORSENG
f. 1959, Oslo
bosatt i Oslo

16 coloured dots
Akvarell
64 x 51,5
m/ramme 19 700,-

Two volumes
Akvarell
81,5 x 70,5
m/ramme 17 400,-
 



39

HØSTUTSTILLINGEN 2005

SIGRUN VIK OLSEN U.T. / 10 GPS Mottakere

� SIGRUN VIK OLSEN 
f. 1973, Oslo
bosatt i Oslo

Uten Tittel /10 GPS Mottagere
Prosjekt/installasjon

Ikke for salg

� THOR ORELD / LEON 
MATHISEN

f. 1976, Oslo/f. 1975, Bodø
bosatte i Oslo

Run dog run
Video

Opplag 2, til salg 1
75 000,-

Musikk til videoen er laget av 
Per Zanussi

THOR ORELD / LEON MATHISEN Run dog run
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MARILYN ANN OWENS
f. 1950, Durham, England
bosatt i Brevik

It`s just such a perfect day
Olje på treplate
120 x 150
m/ramme 25 000,- 

� KARI MERETE PAULSEN 
f. 1969, Kristiansund
bosatt i Mathopen, Bergen

Fra detalj til dialog
Jacquardvev
160 x 350
110 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

MARILYN ANN OWENS It’s just such a perfect day

KARI MERETE PAULSEN Fra detalj til dialog
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RUTH ROLAND
f. 1960, Tønsberg

bosatt på Hvalstad

Kart over ømhetens rike: 
Nærme seg

Monotypi
76 x 64

opplag 1
m/ramme 6800,-

Kart over ømhetens rike: 
Tidsblomst

Monotypi
76 x 64

opplag 1
m/ramme 6800,-

Kart over ømhetens rike: 
Tiltrekningskraft

Monotypi
76 x 64

opplag 1
m/ramme 6800,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

RUTH ROLAND Kart over ømhetens rike: Nærme seg
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� YNGVILD KINGREN 
ROLLAND
f. 1977, Moss
bosatt i Oslo

Scream until you like it
Installasjon
23,28 m.
p.e.a

Verket er produsert av:

Materialbidrag fra:

OLE ROSÉN
f. 1958, Örebro, Sverige
bosatt i Oslo

Goodbye to the polheim
Skulptur/installasjon
ca. 300 x 300
9000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

YNGVILD KINGREN ROLLAND Scream until you like it

OLE ROSÉN Goodbye to the polheim
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� GRY RUSDAL
f. 1969, Moi, Lund Kommune

bosatt i Oslo

Caroline snart 17
Video

Opplag 5, til salg 3
30 000,-

ARNE RYGVOLD
f. 1955, Steinkjer

bosatt i Oslo

Bomerang I
Tre/lakk

64 x 49 x 11
22 000,-

Bomerang II
Tre/lakk

61 x 49 x 40
22 000,-

Bomerang III
Tre/lakk

35 x 36 x 30
22 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

GRY RUSDAL Caroline snart 17

ARNE RYGVOLD Bomerang I



MARI RØYSAMB
f. 1964, Oslo
bosatt i Oslo

«transit» III
Omsydd telt
Str. M/L

«transit IV
Omsydd telt
Str. M/L

«transit V
Omsydd telt
Str. M/L

60 000,- samlet
kan selges separat
p.e.a.

� LINDA SAVEHOLT
f. 1969, Stockholm
bosatt i Trondheim

Huset
Video
Opplag 3
7000,-

MARI RØYSAMB «Transit» III

LINDA SAVEHOLT Huset

44

HØSTUTSTILLINGEN 2005



� ANDREAS SIQUELAND
f. 1973, Oslo

bosatt i Bærum

Blue man
Video

Opplag 10
10 000,-

� MARTIN SKAUEN 
f. 1975, Fredrikstad

bosatt i Oslo

It all fucking fits
Video

Opplag 4
12 000,-

MARTIN SKAUEN It all fucking fi ts

45

HØSTUTSTILLINGEN 2005
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BRITA SKYBAK
f. 1960, Uruguay
bosatt i Oslo

en
Tusj/penn
100 x 100
10 000,-

blomstring
Tusj/penn
100 x 100
10 000,-

KJETIL SNUGGERUD
f. 1972, Oslo
bosatt i Oslo

Unni
Fotografi 
100 x 110
opplag 4
u/ramme 14 000,-

Ali
Fotografi 
100 x 110
opplag 4
u/ramme 14 000,-

Hus med hemmelighet
Fotografi 
75 x 92
opplag 8
m/ramme 8 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

BRITA SKYBAK en

KJETIL SNUGGERUD Ali
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SILJE SOLVI
f. 1977, Oslo

bosatt i Jondal

Gard nr. 112, Bruk nr. 2, 
Vines

Foto/tekst
8 foto: 25 x 25

8 tekst: 21 x 30
opplag 1
40 000,-

JORUNN MYKLEBUST 
SYVERSEN 

f. 1978, Lørenskog
bosatt i Berlin

Untitled trilogy
Video

Opplag 5, til salgs 4
23 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

SILJE SOLVI Gard nr. 112, Bruk nr. 2, Vines

JORUNN MYKLEBUST SYVERTSEN Untitled trilogy
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ANDREAS TELLEFSEN
f. 1976, Kristiansand
bosatt i Kristiansand

Blue Angel
Tusj/tegning
Ca. 180 x 70
55 000,-

Knifeboy
Tusj/tegning
Ca. 120 x 90
26 000,-

ANITA TJEMSLAND
f. 1969, Stavanger
bosatt i Røyneberg

«Kairo» Serie nr. 12
Radering
67 x 89
Opplag 15, til salgs 5
m/ramme 5700,-
u/ramme 3900,-

«Kairo» Serie nr. 13
Radering
79 x 104
Opplag 15, til salgs 5
m/ramme 5900,-
u/ramme 4300,-

«Kairo» Serie nr. 14
Radering
75 x 78
Opplag 15, til salgs 5
m/ramme 5200,-
u/ramme 3500,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

Bildetxt

ANDREAS TELLEFSEN Blue angel

ANITA TJEMSLAND «Kairo» serie nr. 13
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� ELISABETH MARIA 
TOFTEN

f. 1978, Gravdal, Lofoten
bosatt i Oslo

U.T.
Olje på lerret

200 x 200
m/ramme 25 000,-

THOMAS TVETER
f. 1972, Oslo
bosatt i Oslo

Strandutsikt
Olje/MDF
76 x 100

m/ramme 14 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

ELISABETH MARIA TOFTEN U.T.

THOMAS TVETER Strandutsikt
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� GORDANA TVOREK
f. 1971, Kroatia
bosatt i Oslo

Selvportrett Rosindamen
Perler
53 x 42
10 000,-

HILDE TØRDAL / BÅRD 
TØRDAL
f. 1972, Drammen/f. 1972, 
Andenes
bosatte i Oslo

Ghost
Skulptur/installasjon
40 x 20 x 30
opplag 9
30 000,- pr. stk

GORDANA TVOREK Selvportrett Rosindamen

HILDE TØRDAL / BÅRD TØRDAL  Ghost

HØSTUTSTILLINGEN 2005
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� TRUE SOLVANG 
VEVATNE 

f. 1978, Màlselv
bosatt i Oslo

NR. 8001 K
Silketrykk

14,8 x 20,9
opplag 50, til salgs 45

750,-

Nr. 8001 E
Silketrykk

14,8 x 20,9
opplag 10, til salgs 8

1000,-

� IDA LORENTZE VIK
f. 1967, Ørland

Bosatt i Stavanger

Vormestrand AS
Video

Opplag 5
10 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

TRUE SOLVANG VEVATNE  Nr. 8001 K

IDA LORENTZE VIK  Vormestrand AS
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� LARS MONRAD VAAGE
f. 1973, Oslo
bosatt i Oslo

Take the money and run
Olje på lerret
140 x 160
ikke for salg

� KRISTINE ØKSENDAL
f. 1977, Flekkefjord
bosatt i Oslo

Markus 1
Foto
70 x 70
opplag 12
m/ramme 18 000,-
u/ramme 16 000,-

Markus 2
Foto
70 x 70
opplag 12
m/ramme 18 000,-
u/ramme 16 000,-

Markus 3
Foto
70 x 70
opplag 12
m/ramme 18 000,-
u/ramme 16 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

LARS MONRAD VAAGE Take the money and run

KRISTINE ØKSENDAL Markus 2
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� THOMAS A. ØSTBYE
f. 1979, Oslo
bosatt i Oslo

Drømme kan du gjøre senere
Video

Opplag 15
5 000,-

BENTE LOUISE AAS
f. 1958, Langesund

bosatt i Oslo

Festen
Olje på plate

19 x 24
8 000,-

Hyggekveld
Olje på plate

19 x 24
8 000,-

HØSTUTSTILLINGEN 2005

BENTE LOUISE AAS Hyggekveld

THOMAS A. ØSTBYE Drømme kan du gjøre senere
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Også i år har Høstutstillingen fått anledning til å disponere 

fasaden på Oslo sentralstasjon. 

       Kunstverket blir på denne måten løsrevet fra sin 

tradisjonelle arena. Ved å plassere kunsten i nye rammer, 

skaper man muligheter for at den kan møte publikum på 

andre og nye premisser. 

Juryen velger i år å vise verket L.T.U av Behzad 

Farazollahi. 

Vi ønsker alle velkommen til en kunstopplevelse på 

Oslo S!

En stor takk til NSB for støtte og bruk av arena.

Høstutst i l l ingen på Oslo S

HØSTUTSTILLINGEN 2005
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Kunstpriser

HØSTUTSTILLINGEN 2005

Utdeling av kunstpriser er et av Høstutstillingens høyde-

punkter. Prisene tildeles den enkelte kunstner på bakgrunn 

av en jurys vurdering av alle verkene, mao. prisene går til 

de beste verkene innenfor forskjellige sjangrer.

Da katalogen trykkes før årets vinnere velges ut, vil årets 

prisvinnere  bli annonsert på vår internettside, samt at det 

vil bli satt opp skilt ved vinnerverkene. 

Fjorårets priser
Høstuts t i l l ingspr isen,  BK Hs kunstpr is ,  pålydende 

kr. 100 000,-. Prisen ble opprettet av Bildende Kunstners 

Hjelpefond (BKH) i 2003, og skal gå til den kunstner som 

deltar på Høstutstillingen med det verk som ansees som 

mest betydningsfullt. Prisen kan deles dersom verket er et 

fellesarbeid av fl ere kunstnere.

Fjorårets pris gikk til Unn Fahlstrøm for videoverket «Hundre 

runder». I juryen satt medlem i fondsstyret og billedkunst-

ner Louise Dahm Hedmark, leder av Den Nasjonale Jury 

Øyvind Åstein og representant for Norsk Kritikerlag Marit 

Strømmen.

Den Franske Pris er et utvekslingsopplegg mellom Norge 

og Frankrike. Prisen består av et 3-måneders opphold i 

Frankrike der reise, utgifter til atelier og bolig vil bli dekket.

Prisen deles ut annet hvert år og ble derfor ikke delt ut i 

2004. 

Norges Rederiforbunds Pris er på kr. 20 000,-. 

Prisen ble opprettet i 2002 og skal gå til et kunstverk av høy 

kunstnerisk kvalitet.  Fjorårets pris gikk til Astrid Skumsrud 

Johansen for verket «Nothing`s gonna be the same». I jury-

en satt Marianne Hagen fra Norges Rederiforbund, Jenny 

Marie Johnsen og Giske Sigmundstad fra Den Nasjonale 

Jury.

Kunstklubbens Pris

Kunstklubbens Pris deles ut til «det beste grafi ske arbeid» 

på Høstutstillingen. Prisen er på kr. 15 000,- og ble i 2004 

delt ut for 17.gang. 

Vinner av kunstklubbens pris var Siw Lurås for bildet 

«Thoughtforms II». I juryen satt kunstnerne Dag Hofseth, 

Liv Heyer, Terje Risberg, samt kunstklubbens representan-

ter Ragnhild Eikli og Solveig Austnes Hyrve.

KEMs Debutantpris 

Prisen er det Kunstnernes Eget Materialutsalg (KEM) som 

står bak. Prisen skal tildeles en debutant på Høstutstillingen 

innen de tradisjonelle teknikkene grafikk, tegning og 

maleri. Prisen består av et andelsbevis i KEM til en verdi av 

kr. 1000,-, samt et materialstipend pålydende kr. 7000,-.

Vinner av KEMs debutantpris 2004 ble Irina Melsom og 

hans Askheim for dyptrykket «Svømming». I juryen satt 

Ruth Roland, Annine Qvale og Mogens Henckel. 
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I utgangspunktet skal alle kunstverk 

representert på Høstutstillingen være 

for salg. 

Dersom et verk likevel ikke er til 

salgs, fremkommer dette i katalogen. 

Vi minner om at det i tillegg til den 

oppgitte pris kommer 3% til Bildende 

Kunstners Hjelpefond.

Salg

HØSTUTSTILLINGEN 2005

Under utstillingen selges årets kunstplakat for kr. 50,-. 

Boken  «Høstutstillingen – Elsket og hatet» skrevet av utstillingsleder Ingrid 

L. Lystad kan også kjøpes for kr. 298,-. I ord og bilder gir denne boken 

en oversikt over Høstutstillingens historie, fra 1882 til idag.
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Høstutstillingen er den største årlige markeringen av norsk 

samtidskunst. Hvert år vekker den stort engasjement og 

mye debatt blant et allsidig publikum. Utstillingen er like 

aktuell både for kunstorienterte og for den som ønsker å 

gjøre seg kjent med nyere kunst for første gang. Våre om-

visere er høyt kvalifi serte kunsthistorikere og kunstnere, og 

vi tilbyr omvisninger tilpasset de fl este behov.

Ti lbud for skoleklasser 
Høstutstillingen er en viktig utstilling for elever som skal lære 

om dagens kunstuttrykk og vi mener at barn og unge fortje-

ner et blikk inn i den fantastiske verdenen som kunst er! 

Vi kan tilby omvisninger tilpasset barneskolen, ungdoms-

skolen samt videregående og høgskolenivå. Ønsker dere 

omvisning med vinkling på et spesielt tema, vær vennlig og 

si i fra, så skal vi prøve å skreddersy et opplegg for dere. 

I tidsrommet fra kl 09.00 til 11.00 på hverdager er lokalene 

åpne kun for grupper med skoleelever som har omvisning 

med kunstformidler. 

Vi gjør oppmerksom på at vi har et betydelig antall skole-

klasser på besøk og kan kun ha tre omvisninger i timen. 

Vi anbefaler derfor interesserte å sende inn påmeldings-

skjema så tidlig som mulig. Ta kontakt med prosjektkoor-

dinator Rikke G. Komissar for ytterligere informasjon.

Omvisninger på dagtid
Etter kl 11.00 er det åpent for alle, både for de som vil gå 

med omviser og de som vil se utstillingen på egenhånd. 

Ti lbud ti l  grupper av voksne
Hvert år mottar vi positive tilbakemeldinger på våre 

guider, som gir et inspirerende og spennende innblikk i 

Høstutstillingen. Mange private og offentlige virksomheter 

har innført et besøk på Høstutstillingen som fast tradisjon 

for ansatte og/eller forretningsforbindelser. De har erfart 

at slike besøk gir opplevelser som inspirerer til diskusjoner 

og kan gi positive ringvirkninger både i det faglige og det 

sosiale klimaet.

Hver torsdag kl 17.00 har vi offentlig omvisning som er 

gratis for alle som har løst billett. 

Skulle det derimot være ønskelig med en egen omviser, kan 

grupper på 15 – 25 personer bestille omvisning i tidsrom-

met kl. 17 – 18. Dette tilbudet gjelder kun på hverdager.

Vi tilbyr også lukkede omvisninger etter stengetid (fra kl. 

18.00 – 19.00) for de som ønsker en roligere ramme rundt 

besøket, noe som i større grad gir rom til fordypning. 

Bedriftsarrangement
Ønsker bedriften din å ha et større lukket arrangement 

med mat- og vinservering, stiller vi gjerne våre lokaler til 

disposisjon. Vi kan tilby talerstol/ mikrofon, spennende om-

visning på utstillingen samt servering av ypperste klasse 

fra restauranten Arcimboldo.

Ta kontakt med prosjektkoordinator Rikke G. Komissar for 

ytterligere informasjon.

Omvisninger

HØSTUTSTILLINGEN 2005



www.utsmykkingsfondet.no

Dan Wolgers
Den 7. juni 1905
Ca. 2000 sommerfugler
i fargeeloksert aluminium, 2005
Statlig kontrollområde ved Svinesund

Prosjektet er gjennomført av:
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.
Kunstneriske konsulenter i prosjektet:
Katrine Giæver og Ary Ketting

“Somliga flockas uppe på ett tak, några trängs inne på en
toalett eller myllrar ute på en lyktstolpe medan andra
vimlat iväg och sitter i enskildhet och drømmer på ett
kontorsrum eller på en skylt eller en sten.”

Den 9. juni 2005 slapp den svenske kunstneren Dan Wolgers løs 2000 sommerfugler ved Svinesund.

Sommerfuglvingene er formet som silhuetter av Norge og Sverige og har de respektive lands veinett som

mønster på vingene. Sommerfuglene preger nå de syv byggene som utgjør den 7700 kvadratmeter

store bygningsmassen til Statlig kontrollområde som huser Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektora-

tet og Østfold politidistrikt. Utsmykkingen har tittelen Den 7. juni 1905 og åpningen av utsmykkingen var

en del av jubileumsmarkeringen som fant sted ved grensen i dagene 9.-10. juni 2005. 





Vi lager alt av trykksaker
for Høstutstillingen

TLF 35 55 78 66   FAKS 35 55 78 65
Storgt 174, 3915 Porsgrunn

CARL
LARSSON
3. september - 30. oktober

the paterson project

åpningstider
man 11-16
tirs-tors  11-19
fre-søn 11-18
Infotlf.    67 80 49 00
www.hok.no

steinar jacobsen
cryptonized seconds i og ii

sverre wyller

1.9.2005 - 16.10.2005

HØSTENS
UTSTILL INGER

TEGNERFORBUNDET GALLERI
Rådhusgt. 17 - 0158 Oslo - 22 42 38 06

Tirsdag - fredag: 11-17, lørdag/søndag: 12-16
www.tegnerforbundet.no

17. september - 9. oktober
WOLFGANG MÜLLER

TINA JONSBU

15. oktober - 6. november
KALLE GRUDE

12. november - 4. desember
TROND HUGO HAUGEN

MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN
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Norske Kunstforeninger og Høgskolen i Telemark, Bø, 
inviterer til:

Seminar, lørdag 19. november 2005, Oslo

Den kulturelle skolesekken – kunstpedagogiske 
perspektiver:

- Hva kan kunstpedagogikk og kunstpedagoger bidra med i 
Den kulturelle skolesekken?

Et seminar om kunstpedagogisk planlegging og bruk av 
kunstutstillinger – basisutstillinger og temporære – i Den 
kulturelle skolesekken. Særlig vekt legges på planlegging, 

gjennomføring og oppfølging av omvisningen som pedagogisk 
form. Temaet skal belyses både fra utstillingsarrangørens og 

skolens side.

Sted: Norsk Design-og Arkitektursenter, Hausmannsgt. 16 
Tid: 10.00 – 16.00

Påmeldingsskjema og fullstendig program legges ut på
www.norskekunstforeninger.no i løpet av august.

Seminarene inngår som en del av studieopplegget for studentene på 
praktisk-teoretisk deltidsstudium i kunstformidling – et samarbeid 

mellom Norske Kunstforeninger og Høgskolen i Telemark, Bø. Ytterligere 
informasjon om studiet og seminarene fås ved henvendelse til Norske 

Kunstforeninger, på telefon 22 42 20 35 og finnes også på
www.norskekunstforeninger.no og www.hit.no/kunst

  8 . 1 0  -  1 1 . 1 2 . 2 0 0 5

ASTRUP FEARNLEY MUSEET 
FO R MOD ERNE KU NST

GRATIS ENTRÉ  | Dronningens gate  4,  Oslo
Tirs/ons/fre  1 1 - 17 |   Tors  1 1 - 19   |   lør/søn 12-17

man stengt   |   www.afmuseet.no

Landets største utvalg av 
samtidsgrafi kk fi nner du hos 

Norske Grafi kere

TIRSDAG, ONSDAG, FREDAG 10–17  TORSDAG 10–18

LØRDAG OG SØNDAG 12–15

TOLLBUGATEN 24, 0157 OSLO

TLF: 22 35 89 40  FAX: 22 35 89 49

www.norske grafi kere.no





LEADERSHIP IS ART!

As a sponsor of Høstutstillingen 2005, A.T. Kearney

continues to demonstrate its commitment to the art.

We attach great importance to our links with art and

creativity. Traditionally, work of art is an example of

how people view things differently, influenced by their

personal experience and system of beliefs.

In our work as management consultants, we find that

successful results-focused consultancy comes from a

blend of our experience and knowledge matched with

the skills and cultures of our clients.

We believe that insight is the reward for all

who seek to see things differently, whether
in arts or a business environment.

LISTEN

www.listen.no

Catherine Haanes Design
catmail@chello.no

Utforming av 
Høstutstillingens 

trykksaker

1. september – 8. oktober
PASI KARJULA:

TRESKULPTUR
 

13. oktober – 19. november
ELINA BROTHERUS:

BROTHERUS, GIRL
FOTOGRAFI OG VIDEO

 

24. november – 15. januar
FUJIWO ISHIMOTO:
MARIMEKKO-TEKSTILER OG

UNIKA I KERAMIKK

 
FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT

Rådhusgata 21  Oslo   tlf. 22 47 76 80
www.fi nno.no



Alt du trenger, finner du hos spesialisten.

Salg av kunstmateriell i 80 år.

NÅ NYOPPUSSET OG MED UTVIDET SORTIMENT !



www.drammens.museum.no

BÅRD BRODERSEN retrospektiv.
20. mai - 25. sept. Kolorist i virkningsfeltet
mellom konstruksjon og kaos.

GJENSTANDER FOR LIVET
- ny utstilling med muséets samling av
folkekunst og kirkekunst.

NØSTETANGENROMMET
- muséets samling av Nøstetangenglass,
fajanse, tinn og sølv.

DET FASTE GALLERIET
- nymontering av muséets samling av
billedkunst, kunsthåndverk og design.

Åpent: Tirs-fre 11-15, tors 11-20, lør-søn 11-17
Konnerudgata 7, Drammen. 5 min. fra
Drammen stasjon.

    Se hva
 som skjer på Drammens Museum i høst!



Life is habit /
Vida es hábito
ny meksikansk videokunst

19. august - 2. oktober 2005
Stenersenmuseet i Oslo

I samarbeid med Stenersenmuseet,
presenterer Du store verden! utstillingen
Life is habit / Vida es hábito - ny meksikansk
videokunst.

Utstillingen er kuratert av Guillermo
Santamarina, direktør ved det nye el Museo
Experimental El Eco i Mexico City.

Mexico City er i ferd med å etablere et
ledende miljø på ny elektronisk kunst. 
Life is habit / Vida es hábito presenterer
unge videokunstnere, mange opptatt av
rådende sosiale forskjeller i et samfunn hvor
den rike del av verden står ansikt til ansikt
med den fattige. 

[59 54’49”N – 
10 53’44”E] 
Meeting Point
- kunstnere med tilknytning til 
Maghreb-regionen

Utstilling: 14. oktober 2005 - 1. januar 2006
Stenersenmuseet i Oslo

Konferanse: 15. oktober 2005
Stenersenmuseet i Oslo

Sosiale temaer tas opp gjennom kunsten. Kunstverkene reiser
komplekse og globale samfunnsspørsmål – like relevante i
Europa som i Nord-Afrika og resten av verden. Prosjektet
setter fokus på de individuelle, estetiske og sosiopolitiske
sider av de kunstneriske prosessene.

Konferansen utdyper temaene i utstillingen gjennom
stemmene til kunstnere, forskere og akademikere.
Det utgis en publikasjon som gir en visuell dokumentasjon av
verkene og tekster av kunstnere, akademikere og forfattere.

Initiert av Samir M’kadmi og Samira Jamouchi 
Kurator: Samir M'kadmi
Prosjektet utvikles i samarbeid med Du store verden! 
og Stenersenmuseet.

Du store verden! fremmer det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. 
Virksomheten omfatter kunst- og kulturformidling, informasjonsvirksomhet, kompetanse- 

og påvirkningsarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.
G

R
A

FI
K

K
 O

G
 M

U
SI

K
K

A
S

www.stenersen.museum.no               www.du-store-verden.no



cafe og restaurant i kunstnerenes hus
bordbestilling: 22 69 44 22

Utstillingsplan høst 2005

3.september-25.september
Ingun Redalen - maleri/foto/collage 1.etg.

Zoya Taylor - oljemalerier u.etg.
Asbjørn Nilsen - foto i "det lille rommet"

8.oktober-30.oktober
Ann Mari Sørhøy, oljemaleri og skulptur

12.november-4.desember
Camilla Grythe, oljemaleri

Åpningstider:
torsdag-fredag kl.12-18
lørdag-søndag kl.12-15

Adresse: Frydenlundsgate 17 på St. Hanshaugen
Tlf 22 56 43 70 www.galleriramfjord.no



HØSTUTSTILLINGSPRISEN - BKH s kunstpris

er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisen er på kr. 100 000 og gis for

det verket kunstprisjuryen anser for det mest  betydningsfulle verket  på utstilingen.

Nærmere opplysninger kan fåes på 

www.kunst.no/kunstavgift

eller ved henvendelse til 

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kjeld Stubsgt. 3 - 0160 Oslo

Telf.: 22 47 74 33 - Faks 22 47 74 30
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NR. 3/2005

Tidsskriftet
Kunst for Alle

tilbyr en kombinasjon
av aktuell kunst og prak-

tisk instruktivt stoff om
kunst. Kunst for Alle gir

inspirasjon til dem som arbei-
der med kunstformidling på for-

skjellige måter, det være seg i
skolen, i atelieret, i galleriet og

lignende. Kunst for Alle har
Nordens største kurstilbud innen

kunstneriske teknikker, kunst-butikk og
nettgalleri (også for lesere). 

Vi bringer stoff om hva som skjer på 
kunstens arena både her hjemme og i

utlandet.
Bladet utkommer 6 ganger i året 

og koster kr 396,- pr. år. 2 år koster  
kr 749,-. Du sparer kr 165,-.

Tlf. 23 36 19 40 
fax 23 36 19 41       

ABONNÉR
e-mail: kunst@kundetjeneste.no

www.kunstforalle.no

Bestiller du abonnement nå, får du en 
video eller DVD med ti gode tips om 

maling! Verdi ca kr 200,-!
Eller en ferdig innram-

met reproduksjon av 
en av Munchs akvareller. 

Kommer i posten når 
abonnementet er betalt.

❏ Jeg bestiller Kunst for Alle i 1 år ❏ kr 396,-  2 år ❏ kr 749,- 

Kunst for Alle - Høstutstillingens katalog

Send kupongen til Kunst for Alle, Hj. Brantingsvei 8, 0581 Oslo

❏ DVD

❏ Video

❏ MunchBestill i dag!
Navn – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Adresse – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Postnr./sted – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Telefon – – – – – – – – – – – –



GJØR NOE MED
AMBISJONENE DINE

TA EN BACHELOR I
Kultur og ledelse
Gjennom alle år har kapital vært selve antitesen for kunsten. 
Nå er tiden moden for å forene de to motpolene. Studiet gir 
deg grunnleggende kunnskaper i brytningen mellom økonomi, 
administrasjon, markedsføring og kultur. Ferdige utdannede 
kandidater vil være kulturkompetente ledere og markedsførere 
for både kulturlivet og næringslivet.

Bli med oss inn i landets nye kunnskapsbygg! Første august 2005 flyt-
tet Handelshøyskolen BI inn i fremtidens læringsarena i Nydalen i Oslo.

Handelshøyskolen BI, telefon 810 00 500, www.bi.no





Kultur forandrer hverdagen
Kultur er en kilde til energi og inspirasjon. Som samarbeidspartner 
bidrar Statoil til å skape nye opplevelser – og ny energi.



Høstens store salgsutstilling åpner 22. oktober

Tlf 22 99 10 10,  Fax 22 99 10 11,  Universitetsgt. 12, 0164 Oslo, www.kaare-berntsen.com

Maridalsveien 33
0175 Oslo

Besøk Kunstklubbens 
GALLERI AKTUELL KUNST

Maridalsveien 33 
Tlf.: 22 03 43 60

galleri@kunstklubben.no

www.kunstklubben.no

For 18. gang er 
Kunstklubbens grafikkpris 

tildelt for beste grafiske arbeid 
på høstutstillingen

Kunstklubben representerer over 300 norske samtidskunstnere



«Ei fantastisk og nyskapende bok» FINNMARK DAGBLAD

«Den beste fotoboka i år» Tom Martinsen, MAGASINET

«Han har eksponert med ærbødighet både inne og ute» ADRESSEAVISEN

«... en liten kjærlighets-
erklæring til det unike ved det 
vanlige» DAGSAVISEN

«Fotografi sk hverdagspoesi» 

NORDLYS

«Fortrolig fotodialog ... 
Rune Johansen kan sette 
treffende ord på sine 
fi nstilte billedfortellinger» 

DAGBLADET

Mer mannskjit kommer i høst!



Blomqvist Kunsthandel AS To rdenskiolds g. 5 - 0160 Oslo Tlf 22 70 87 70 art@blomqvist.no www. b l o m q v i s t / b q . n o

Vi ønsker velkommen til åpning av BQ - et nytt galleri-
konsept i Blomqvist Kunsthandels lokaler i Tordenskiolds
gate 5. BQ vil gjennom 3 - 4 utstillinger i året gi et inntrykk
av hva som skjer i vår kunstverden i dag, fra det helt ferske
som forsatt er i støpeskjeen - til det godt etablerte.
Utstillingene vil bestå av to forskjellige kunstnere hver gang,
som arbeider innen foto, maleri eller skulptur. Med fokus på
formidling, vil BQ være en arena både for kunsttalenter og

for nysgjerrig og ufaglært kunstpublikum. Gjennom kataloger,
foredrag og informasjon i salene vil man kunne tillære seg litt
mer kunnskap om kunst for hver utstilling.
BQ er åpent for alle!

LEGG KAFFEPAUSEN TIL BQ OG FÅ EN KUNST
OPPLEVELSE

MAGNUS BJERK foto

BQ inviterer til vernissage torsdag 15. september kl. 18.00

Utstillingsperiode 16. september - 2. oktober.

ARNE JAN ESPELAND maleri.



KATHARINA GROSSE 2. September - 6. Oktober 2005

BERGEN KUNSTHALL   Bergens Kunstforening, Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen, Tel: 55559310, E: bergen@kunsthall.no, W: www.kunsthall.no
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GALLERI NO.5: Tor-Magnus Lundeby 



GENERATOR.X
Tullinløkka – Kunsthallen

24.09.05–16.10.05

MUSEUMSFEBER
VERK FRA SAMLINGENE
INKLUDERT
LOUISE LAWLER
Museet for samtidskunst
24.09.05–02.01.06

ITALIENSK DESIGN 
1945–2000
Kunstindustrimuseet
08.10.05–18.12.05

www.nasjonalmuseet.no
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Årets biennale i Venezia overrasker med et tilbakeskuende fokus. Begge hovedkuratorene har valgt å vise kunst som allerede er godt plassert i kunsthistoriebøkene. Dermed 

er det paviljongene som tar jobben med å gi inntrykk av at dette er en biennale anno 2005. Se s. 24 og 25
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10 PAINTERS AND SCULPTORS

HOWARD HODGKIN-MARTIN 

KIPPENBERGER-MICHEL 

MAJERUS-SIGMAR POLKE-ALBERT 

OEHLEN-NINA ROOS-THADDEUS 

STRODE-FRANS WEST-JOHANNES 

WOHNSEIFER

Brenneriveien 9b, 0182 Oslo. Tlf. 22201790

spesialisten

rammeverkste
dBrodins

Kollektiv kunst

Mange kunstnere 

arbeider

tverrfaglig

og i grupper. 

Risikerer man at 

kunstbegrepet

oppløses i en 

sosial praksis? 

Se s.12

Strid i KHiO

Flere ansatte ved 

tidligere Statens 

kunstakademi

reagerer mot 

sammenslåingen.

En overraskende 

intens konflikt, sier 

endringsekspert.

Se s. 8

Matias

Faldbakken

– Jeg er tilhenger 

av det å være 

frittalende og 

frittenkende inntil 

det kvalmende, 

sier årets 

norske utstiller 

i den nordiske 

paviljongen i 

Venezia.

Se s. 24

Pipilotti Rists videoinstallasjon Homo Sapiens Sapiens i Chiesa di San Stae imponerte. En Eva-framstilling tematiserte kirkens syn på kvinnen som syndig. Foto: Jan Walaker

5) 1

23-06-05, 10:21:11

Som abonnent av Billedkunst får 

du alt du trenger for å holde deg 

oppdatert i norsk kunstliv:

• nyhetsstoff

• intervjuer og kritikk 

• debatt, kommentar, kronikk 

• annonser og utlysninger

Få bladet i postkassa 7 ganger i året! Abonner i dag!

 – et referansepunkt i norsk kunstliv!

mail: nbk@billedkunst.no / tlf: 23 35 68 50


