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Høstutstillingen –  
den viktige utstillingen

Arne Revheim



La oss like godt innrømme det først som sist: Høstutstillingen er en viktig utstil-
ling, og kanskje den viktigste. Skal man snakke om viktighet, må man jo oppsum-
mere all denne viktigheten, veie den, og til sist – «man måste jämföra». Er man så 
uredd at man objektivt og seriøst sammenligner viktighet, og tar med hver minste 
lille ringvirkning som utgangspunktet kan utløse, så er det neppe noen annen ut-
stilling i Norge som i brutto nasjonal viktighet når opp mot Høstutstillingen. Det 
er ganske sikkert mulig at det er andre utstillinger som betyr mer for praktiseren-
de kunstnere, for kritikere, kuratorer, skribenter og andre kjennere av samtidskun-
sten, men helt alvorlig – kjennere, skribenter, kuratorer, kritikere og kunstnere kla-
rer seg alltids. Det er ikke de som vil nedprioritere samtidskunsten. Det er ikke de 
som kun aksepterer kunst som et instrument på vei mot det egentlige målet. Det 
er ikke de som først og fremst mener at kunstens viktigste rolle er å være skjønn.

I Aftenposten 9.9.2010 sier redaktør av Kunstkritikk.no, Jonas Ekeberg, vel å 
merke innimellom påstander om utdaterthet, at juryordningen råtner på rot etc., at 
Høstutstillingen har en brobyggerfunksjon mellom samtidskunsten og en bredere 
offentlighet. Nettopp denne brobyggerfunksjonen har den tyngden som for meg 
blir utslagsgivende om man begir seg inn på den halsbrekkende øvelsen å veie vik-
tighet. Og kan Kunstkritikk.no kåre 2000-tallets viktigste kunstverk, så må man 
vel også kunne veie viktighet.

Seks personer utgjør det "erhodete trollet som går under betegnelsen Den 
nasjonale jury. Vi har ett års erfaring med å lage høstutstilling, og neste år må vi 
overlate stafettpinnen til en ny jury. Vi har arbeidet tverrfaglig og vi rister på ho-
dene av dem som hevder at juryarbeidet går ut på å forsvare den faggruppen hvert 
jurymedlem representerer. Vi har evaluert fjorårets utstilling, gått skole"inke gjen-
nom aviskritikker og tatt med oss tilbakemeldinger fra kunstnere og publikum. Ju-
ryens konklusjon, som danner utgangspunktet for årets utstilling, er at Høstutstil-
lingen er nødvendig som et alternativ til andre kuraterte og tematiserte utstillinger 
av tilsvarende størrelse. I en tid hvor man helt naturlig forsyner seg av ulike kul-
turuttrykk i høyt tempo, zapper rundt, nyter spillelister på random og er racere på 
multitasking, må det også være mulig å ha utbytte av en utstilling som tar enkeltar-
beider på alvor. Vi forventer ikke at de 116 arbeidene vi har tatt inn skal bifalles 
av alle. Men om man ikke er blindet av forestillinger om at kunstnerisk kvalitet er 
synonymt med overbyggende sammenheng, om man ikke er så tynget av eget løv-
tungt tankegods, eller av at skinnbuksenes tranghet er så presserende at det sim-
pelthen blir for vanskelig å komme seg opp trappene til Kunstnernes Hus, så er det 
min bestemte oppfatning at det er mulig å !nne gull også på Høstutstillingen 2011.

Til sist: Noen dager før dette skrives, sier noen til meg: Deadline for teksten er 
den 22.! Jeg kvepper stille til lyden av disse ordene. I mai arbeidet juryen i Grub-
begata 14 med 1. juryering. I august samles vi i Wergelandsveien 17 til 2. juryering. 
Vi ser at i mellomtiden har noen arbeider fått en ny dimensjon, og vi vet at hver og 
en av oss har fått nye erfaringer som påvirker oss. Vi erkjenner at noen hendelser 
er så fundamentale at det kreves tid for å nærme seg dem, samtidig som vi igjen re-
gistrerer at en kvalitet ved god kunst er at den bærer i seg et potensial til å ta opp i 
seg aktuelle hendelser.

Arne Revheim
Leder av Den nasjonale jury 2011
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Annerledeslandet?

Hilde Rognskog



Å skrive i katalogen til årets Høstutstilling har vært utfordrende. Hendelsene i re-
gjeringskvartalet og på Utøya vil prege hvordan vi som folk forholder oss til hveran-
dre og til verden i lang tid. Vi har levd i en unntakstilstand. Å snakke om billedkunst 
under så tragiske omstendigheter blir mindre viktig. På tross av dette er det kanskje 
forsøket verdt å re"ektere over kultur og billedkunst, sett i sammenheng med sam-
funnet og det politiske landskapet vi be!nner oss i.

Ett utgangspunkt kan være å påpeke kulturens betydning for samfunnet gjennom 
felleskulturelle uttrykk som sangene Mitt lille land og Til ungdommen. Et annet er hvor-
dan individuelle portretter i sosiale medier ble skiftet ut og erstattet med rosebilder, 
"agg og kollektive symboler. Den personlige identiteten ble lagt til side til fordel for 
det kollektive. Dette ga meg assosiasjoner til Monty Pythons !lm Life of Brian fra 1979.

I !lmen er det en hysterisk morsom scene hvor Brian (Graham Chapman) ufri-
villig blir utpekt til profet. En folkemengde ønsker å høre hans profeti, og Brian for-
søker å forklare menneskemengden at de har misforstått: «Dere trenger ikke å følge 
meg, dere trenger ikke å følge noen, dere må tenke selv, dere er alle individualister.» 
Det er "okken enig i, og svarer i kor: «Vi er alle individualister.» Profeten forsøker 
igjen, og roper: «Dere er alle forskjellige.» Flokken er fortsatt enig og roper sam-
stemt: «Vi er alle forskjellige.» Bortsett fra én, som forsiktig utbryter: «Ikke jeg.»

Filmen var ikke morsom for 32 år siden. Statens Filmkontroll forbyr !lmen 
fordi den strider mot den norske blasfemiparagrafen. Det fører til en svært opphetet 
debatt om krenkelse av religion. Kristenfolket raser og !lmkontrollen blir utskjelt.

27 år etter Life of Brian er vi igjen midt oppi en blasfemidebatt. Denne gangen fø-
ler muslimer seg krenket av avbildning av sin profet, og debatten er global. Den er også 
mer alvorlig, fordi det nå handler om ytringsfrihet, brenning av "agg og drapsforsøk.

Før 1979 hadde vi sagt aldri mer krig, aldri mer forfølgelse av mennesker på 
grunn av rase eller kultur. Vi hadde Vietnamkrigen, studentopprør og seksuell fri-
gjøring friskt i minne. Kirken begynner å miste sin makt, og vi er fortsatt i den kalde 
krigen. I 1979 blir også Margaret Tatcher leder av det britiske konservative partiet 
og kommer til makten. En av hennes uttalelser forutsier mye av den omveltningen 
som skulle komme.

«I think we have gone through a period when too many children and people 
have been given to understand ‘I have a problem, it is the Government’s job 
to cope with it!’ or ‘I have a problem, I will go and get a grant to cope with it!’ 
‘I am homeless, the Government must house me!’ and so they are casting their 
problems on society and who is society? There is no such thing!»  
—Thatcher, Margaret. 1987. Interview for Woman’s Own
 
Individet får større betydning i de påfølgende årene. Enhver skal ta ansvar for 

seg selv og sine handlinger. Mantraet er valgfrihet. Du, som individ, har uendelige 
muligheter til å forme egen identitet gjennom utdanning, livsstil og forbruk. Dette i 
motsetning til hva mange faktisk opplever, ufrihet betinget av din situasjon, dine ev-
ner, dine muligheter og din økonomi. 

Ordet byråkrati blir et skjellsord. Statlige institusjoner omorganiseres. Regler 
som hindrer forskjellsbehandling blir forkastet. Dette til fordel for et nytt språk hen-
tet fra markedsliberalistisk tenkning. Individet skal administrere seg selv, og bare 
nødvendige oppgaver skal ivaretas av institusjonen. Resten skal settes ut på anbud.

Vi får økt arbeidsinnvandring som fyller opp industriarbeidsplasser, og en mid-
delklasse som for"ytter seg til tjenesteytende næringer. Internasjonale avtaler for-



plikter oss til å ta imot mennesker som blir forfulgt. Vi får en !nansnæring som er så 
fri fra produksjonssfæren at staten tar ansvaret når !nansakrobatikken feiler, og vi får 
økende forskjeller mellom fattige og rike.

Fra dette ståstedet blir kunst og kultur både forkastet og omfavnet. Kunst og 
kultur blir angrepet, både av kristenfundamentalister, muslimske fundamentalister og 
politiske partier på ytre høyre "øy. Kunstnere er elitister som sitter på Kunstnernes 
Hus og drikker rødvin. Kunsten krenker både bluferdigheten og religionen og kunst-
nere lager ikke det folk vil ha. De nekter å underlegge seg samfunnets markedslogikk.

På den andre siden ser vi en økende interesse for kunst. I næringslivet er krea-
tivitet et honnørord hvor kunstneren er idealet for individualitet og autonomi. I an-
nerledeslandet Norge skal 1 % av statsbudsjettet gå til kultur og kunst fordi det gag-
ner både barn, eldre og det "erkulturelle. Det er gode idealer og vi overser at argu-
mentasjonen for økte midler er vel mye instrumentell. Også kunstinstitusjoner blir 
sammenslått i stor skala. Her er synergieffekter og tverrfaglighet løsningsordene for 
"ere bevilgninger, og vi får en administrasjon som eser ut.

Protestene på karikaturene i Jyllands-Posten ble ikke massive før ledere i dan-
ske muslimske organisasjoner eksporterte tegningene til land i Midtøsten. Spørsmå-
let er derfor om karikaturstriden var som skapt for å brukes politisk, og et symptom 
på noe som måtte komme. De siste krampetrekninger til et presteskap som mister 
politisk inn"ytelse i en brytningstid. Fem år etter karikaturstriden ser vi et massivt 
opprør med revolusjoner i Tunisia, Egypt, Syria og Libya. Det som kanskje forbauser 
islamkritiske røster, er at revolusjonene er det motsatte av mer terror og krav om 
sharialover. Unge mennesker vil ta del i universelle verdier som demokrati, ytrings-
frihet og frie valg.

Jeg tør hevde at kunsten har en tendens til å havne i skuddlinjen under større 
kulturelle brytningstider. Både på godt og vondt, enten frivillig eller ufrivillig. Kunst-
en blir et symptom på helsetilstanden, før kliniske funn de!neres av historikerne. 
Dette forstås bare i ettertid, så jeg kan ta feil. Imidlertid ligger grunnlaget for denne 
konklusjonen i at ingen prest i den norske kirke i dag vil bli krenket av Life of Brian.

Så kan vi igjen dvele over !lmens paradoks. I møte med profeten Brian roper 
folkemengden samstemt: «Vi er alle individuelle.» Scenen gir et !nt bilde på det am-
bivalente forholdet mellom samfunnet og kunsten hvor innbyggere samstemt insis-
terer på sin individualitet, men i siste instans handler i "okk. Lederskikkelsen fra-
skriver seg det kollektive ansvaret. Bare én stiller seg utenfor.

Med utgangspunkt i dette historiske bakteppet, er det ikke rart at Høstutstillin-
gen både er elsket og hatet. Elsket fordi den har bred publikumsappell og fordi den 
bevarer både ytringsfrihet og mangfold. Hatet fordi den, paradoksalt nok, er både 
for populistisk og for elitistisk. To sitater om Høstutstillingen gir oss stikkordene.

«Høstutstillingen, NBKs "aggskip, har blitt et symbol på den bakevje av man-
glende nytenkning og byråkratisering NBK har havnet i.»
(John Ove Steihaug, 1998)

«Høstutstillingen er et fantastisk forum for unge kunstnere med en unik mu-
lighet til å bli sett av publikum og oppdaget av gallerister. Den er fortsatt en 
utstilling med prestisje og kan ha en viktig pedagogisk funksjon, men bør vise 
mangfoldet bedre enn i dag.» 
(Ida Lorentzen i Aftenposten, 2002)



Kulturens institusjoner presses fra to kanter samtidig. På den ene siden har politi-
kere, med gradvis større tyngde, konkurranseutsatt det meste i de "este institusjoner. 
Resultatet er mer økonomisk kontroll og mindre inn"ytelse overfor eget arbeid. På 
den andre siden ønsker intellektuelle, med Focault og postmoderne tenkere i baga-
sjen, å avsløre maktspråket i de samme institusjonene.

I dette spenningsfeltet har et grunnleggende trekk ved institusjonene, blitt ut-
fordret: Troen på egen faglighet. Mens økonomiens og effektivitetens språk "yttet 
inn, "yttet den faglige integriteten ut. Språk er som sagt makt.

Historikeren Thomas Frank mener at høyrepopulismens kritikk av eliten og 
dens institusjoner er en avledning fra debatten om økende forskjeller mellom rike 
og fattige, og at markedsliberalisme fører til sosiale tragedier. Istedenfor å disku-
tere politikken, vris debatten mot en verdidebatt. Her de!neres !endebilder bygd 
på frykt for det fremmede. Det er oss mot dem, og kritikken rettes mot innvandrere, 
samfunnets eliter og kunstnere.

I kulturen er mangfold av kunstneriske uttrykk og kulturell utveksling, fortsatt 
honnørord. Billedkunstneren vet dette fordi tenkning om kunst og kultur ikke er en 
statisk størrelse. Hvis den er statisk, er den konserverende og plassert på museum. 
Alle som har lest sin kunsthistorie vet at god kunst fordrer brytninger på tvers av 
landegrenser og kulturer, og at den i sin natur er uren og besmittet.

Høstutstillingen står fortsatt støtt, og kan i fortsettelsen kun bevares ved å in-
sistere på å beholde kollektiv tankegang og kunstfaglig integritet. En forutsetning 
for at dette kan skje, er at samfunnet anerkjenner kunstnerens insistering på å stå 
utenfor, og at vi igjen begynner å snakke om kunstens egenverdi. Dette fordi sam-
funnet trenger korrigeringer, selv om det også i fortsettelsen ser på kunstnere med 
et skjevt blikk. En egenverdi som ligger latent i den personen i "okken som forsiktig 
utbryter: «Ikke jeg!»

Hilde Rognskog
Styreleder i Norske Billedkunstnere



Ytringsfrihet!

Ingrid Lydersen Lystad



Å studere Høstutstillingens liv er å studere ytringsfrihet på nært hold. Ytringsfri-
het når det gjelder kunstneriske kvaliteter, innhold, form, teknikk og materialer. 
Ytringsfrihet i forhold til ideer.

«Ord må gjennom en hjerne, bilder går rett inn.»
Dette er dikteren Rolf Jakobsens observasjon. Desto mer virkningsfull kan bil-

ledkunstens egenskaper være i dag, fordi vi lever i en globalisert verden og ytringer 
har spennkraft som aldri tidligere.

Gjennom 124 år har billedkunstnerne selv valgt ut verker til vår nasjonale 
kunstarena. Verker de mener er kunstnerisk på høyden. Verker som viser hva billed-
kunstnere i Norge er opptatt av. Nettopp nå.

Ansvaret ligger hos Den nasjonale jury. Den velges annethvert år ved "ertalls-
valg blant landets organiserte billedkunstnere.

Gjennom 124 år har landets billedkunstnere sørget for at juryeringsprosessen 
følger tiden. Sist på vårens landsmøte. Da styrerepresentant Jenny Marie Johnsen 
gikk opp på landsmøtets talerstol den 20. mai og presenterte seg med ordene: «Jeg er 
en malerinne fra Nord-Norge som arbeider med fotogra!», illustrerte hun dagens vir-
kelighet. For de "este billedkunstnere arbeider tverrfaglig. Dette har landsmøtet tatt 
til etterretning. Fra neste år velges juryen tverrfaglig ut fra målsettingen «Størst mu-
lig spredning og kulturelt mangfold».

En jury uten bånd til fagrepresentasjon står friere i fremtiden.
Fremdeles er målet å skape en utstilling som viser mangfoldet i norsk kunst. 

Det er ingen enkel oppgave, men desto mer utfordrende. Spesielt ettersom kunsten i 
dag har et nesten ubegrenset uttrykksfelt.

Årets landsmøtebeslutning er i tråd med tidligere forandringer. Tiden viser et 
klart blikk for frihetshemmende systemer. «Gammelmanns- og fåmannsvelde» var 
for eksempel anklagen i 1968. I 1997 gjaldt kritikken i første rekke «en anonymisert 
jury». Året 1999 kom den største juryforandring i Høstutstillingens historie. Da be-
sluttet landsmøtet at juryen gikk fra atten personer i seks faggrupper til seks perso-
ner i en tverrfaglig gruppe. Dermed var juryen ikke lenger «anonymisert».

Høstutstillingens første bud er kunstnerisk kvalitet, noe som kan by på store 
utfordringer for juryen. Spesielt fordi utstillingen hovedsakelig viser kunst skapt i 
løpet av det siste året – altså «rykende ferskvare» – samtidig som kunstens kvalitati-
ve lakmustest er tiden. Det kan med andre ord være svært vanskelig å se forskjell på 
døgn"uer og stor kunst.

Da Høstutstillingen for eksempel viste Claude Monets maleri «Etretat. Temps 
de pluie», visste ingen at dette var et mesterverk av en av Europas fremste billed-
kunstnere. Heller ikke visste man at den unge Edvard Munchs utskjelte maleri «Syk 
pike» skulle bli et av kunsthistoriens hovedverker. Dette var verker som varslet nye 
stilretninger. Slik ble impresjonismen og ekspresjonismen introdusert for offent-
ligheten. Vi kan fastslå at det var modige juryer som slapp verkene inn. Juryer som 
gjorde Høstutstillingen til en viktig varsler i norsk kunst.

Det har alltid vært fri innsendelse til Høstutstillingen. Alle som bor og arbeider 
i Norge, og norske kunstnere som arbeider i utlandet, kan sende inn arbeider og få 
dem bedømt. Dette gjør at ukjente kunstnere «over natten» kan få offentlig aner-
kjennelse. Dette gjør også Høstutstillingen til en spennende konkurranse. I år viste 
kunstnerne spesielt stor interesse. 2221 kunstnere ønsket å delta, 93 kom med. 

For å styrke den frie innsendelse og sikre ytringsfrihetens kår, skjer juryeringen 
anonymt. Det er verket og de kunstneriske kvaliteter som gjelder – ikke kunstner-
navnet. Noe som naturligvis også har åpnet for opprør og ført til skandaler. De mest 



kjente kom i 1937 og 1990. Begge ganger gjaldt det opposisjon mot de rådende ten-
denser. I 1937 gjaldt det den politiske kunsten, i 1990 det heftige maleriet.

Eksempelet fra 1990 gjaldt maleren Magne Håland. Han forklarte: «Jeg malte 
i ren irritasjon over trendene og klisjeene i norsk malerkunst.» Håland søkte med to 
malerier, «Moskus i Nystugudalen» og «Full rulle». Det første, et !gurativt fjellbilde, 
sendte han inn under eget navn, det andre under pseudonymet Derzot Rendyat. Ut-
talelsen gjaldt maleriet «Full rulle». Og det gikk som Håland sannsynligvis hadde 
regnet med. Mens «Moskus i Nystugudalen» ble refusert, ble «Full rulle» antatt. Det 
tok en ukes tid før offentligheten ble oppmerksom på at kunstneren bak «Full rulle» 
ikke var av utenlandsk opprinnelse. Det viste seg nemlig at navnet Derzot Rendyat 
var en ren konstatering fra kunstnerens side: «Det er så trendy at!»

Den frie innsendelse er et demokratisk imperativ. Noe som ble spesielt tydelig 
i jubileumsåret 1987. Statens Kunstutstilling feiret 100 år, og styret i billedkunstner-
nes organisasjon (BKS) ville se bort fra den frie innsendelsesretten. Jubileumsut-
stillingen skulle kun være for inviterte kunstnere! Protestene strømmet inn. Det ble 
opprør, og styret måtte gå.

Å studere Høstutstillingens liv er også å oppdage ytringsfrihetens rammeverk. 
Det er forskjell på det private og det offentlige. Det kan også være forskjell på det et 
jurymedlem liker, det som representerer sentrale tendenser i tiden og det som egner 
seg i utstillingssammenheng. 

Heftige debatter er en viktig del av juryens liv.
Et eksempel !nner vi i møte med de første non!gurative skulpturene. Gang på 

gang hadde Aase Texmon Rygh sendt inn sine verker, og gang på gang ble de refu-
sert. En juryrepresentant begrunnet avslagene slik: «Men for å anta hennes arbeider 
ville vi forlange mer av henne enn av andre billedhuggere. Slipper vi henne inn på en 
utstilling, har vi samtidig godtatt en retning innen skulpturen. Hvis vi en dag må godta 
henne, da har hun laget virkelig stor skulptur.»

Da Aase Texmon Ryghs «Dans» og «Kvinne» endelig ble antatt i 1956, var det-
te første gang non!gurative skulpturer ble vist offentlig i Norge.

Men hvordan er det med varslingen i dag? Nå når Norge får et stadig større om-
fang av gallerier og utstillingssteder, og kunstbegrepet er så vidt som aldri tidligere?

I 2006 rettet Høstutstillingen blant annet søkelyset mot Midtøsten-kon"ikten. 
Med «Muren» av Pål Vigeland ble vi minnet om en av vår tids største utfordrin-
ger. «Muren» var en tro kopi av en del av muren mellom Israel og Palestina. Den 
var av betong og tre, 8,5 meter høy og 1,5 meter bred, og den var reist foran inn-
gangen til Kunstnernes Hus så den nærmest sperret veien. Blant publikum var også 
Jan Benjamin Rødner, grunnleggeren av organisasjonen «Med Israel for fred». Men 
han så ikke verdien av den kunstneriske ytringsfriheten i verket. Til Dagbladet sa 
han:«Dette er dumskap. Det vitner om en kunstner som er kunnskapsløs og historie-
løs … slike ekstreme uttrykk fremmer ikke dialogen for fred.»

Året etter ble «Muren» reist foran Nobels Fredssenter i forbindelse med utstil-
lingen «Ytringsfrihet – hvor går grensen?».

I fjor viste Anders Sletvold Moe verket «Disclosed core (Black)». Det førte 
til at det – trolig for første gang i historien – ble slått hull i veggen på Kunstnernes 
Hus og åpnet opp mot grunnmuren, for å skape billedkunst som del av arkitekturen. 
Kunstneren mottok utstillingens gjeveste pris for verket. Begrunnelsen var blant annet 
at «så vel maleriske som arkitektoniske prinsipper problematiseres og utfordres». Dette 
kunstverket viste med andre ord problematikken knyttet til samspillet mellom arki-
tektur og billedkunst. Et godt eksempel på aktualiteten i denne problematikken !n-



ner vi i Operahuset i Oslo. Fasaden er skapt i samarbeid mellom arkitekter i Snøhetta 
og billedkunstnere. Blant disse er Kristian Blystad, Astrid Løvaas og Kirsten Wagle.

Som utstillingsleder har jeg fulgt svingningene i kritikken. Noen ganger har 
kritikken vært konstruktiv og bidratt til nødvendige tidsmessige forandringer. Som 
for eksempel på årets landsmøte. Andre ganger virker det som om enkelte kritikere 
kritiserer for sin egen posisjons skyld, og ikke for å gjøre Høstutstillingen og norsk 
kunstscene bedre.

Høstutstillingen er også landsdelsutstillingens mor. Nordnorsken, Trøndelags-
utstillingen, Vestlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen og Østlandsutstillingen er  
regionale arvtagere fra Høstutstillingen.

Vi har gallerier og alternative visningssteder som sikrer den smale og den kon-
septuelle kunsten. Vi har biennaler som Momentum og Meta-Morf. Men ingen an-
nen utstilling bygger på fri innsendelse og jurybedømmelse slik som Høstutstillingen. 
Ingen annen utstilling utfordrer hele spennet av kunstuttrykk som Høstutstillingen.

Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling, er hele Norges utstilling.
Vi trenger Høstutstillingen fordi den viser oss noe ingen andre utstillinger gjør.
Også når det gjelder ytringsfrihet!

Ingrid Lydersen Lystad
Ustillingsleder
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Side 20

*
Margrethe Aanestad

1974

Uten tittel 1, 2010
Tegning, 98 # 250 cm





Side 22

Morten Andenæs
1979

Snowed Under, 2011
Fotogra! / giclée print, 120 # 370 cm

Opplag 5





Side 24

Rune Andreassen 
1976

Hello Susan, 2010
Mixed media, variabel størrelse 

Opplag 7

*





Side 26

Gudrun og Tølløf, 2011
Maleri / skulptur, ca 145 # 270 # 183 cm

Gunvor Nervold Antonsen
1974





Side 28

Curtain, 2011
Skåret !lt, 330#710#23 cm

May Bente Aronsen
1962





Untitled (Gold Relief), 2011
Bladgull på vegg, variabelt format 

Bård Ask
1976

Side 30





Side 32

Time to speed up truth, 2011
Maleri, 25#30 cm

Hans Askheim
1972 

Irina Nissen Melsom
1972



This was meant to be, 2011
Maleri, 40#30 cm



Side 34

Forest Family, 2010
Silketrykk (Bok), 32#44 cm

Opplag 5

Idun Baltzersen
1987

*





Martin Bech-Ravn
1983

Purgatory, 2010
Olje og akryl på lerret, 180#170 cm

*

Side 36





Side 38

Conservation # 5, 2010
Fotogra!, 100#100 cm

Opplag 5

Kjersti Berg
1970



Conservation # 1, 2010
Fotogra!, 100#100 cm

Opplag 5



Side 40

Geir Egil Bergjord
1964

Eiffeltårnet og Triumfbogen, 2010
Fotogra!, 100 # 130 cm

Opplag 6





Side 42

Lina Berglund 
1980

The secrets of origin I, 2009
Olje og lim på speil, 60#45 cm

The secrets of origin II, 2009
Olje og lim på speil, 60#45 cm

*



The secrets of origin III, 2009
Olje og lim på speil, 60#45 cm



Side 44

Bjørn Bjarre 
1966

Solaris (Fantasy Landscape no. 2), 2010
Pastell på papir, 23,5#33 cm



Solaris (Fantasy Landscape no. 1), 2010
Pastell på papir, 42#59,5 cm



Side 46

Oda Broch
1982

Tara Maria Rolfsen
1982

Between two lungs, 2011
Video 16:9
Opplag 5





Side 48

Karl Erik Brøndbo
1979

*

Svensson



Uten tittel, 2010
Video 16:9



Side 50

Sara Christensen
1979

Untitled, 2010
Akryl på tekstil, 190#190 cm





Side 52

Stefan Christiansen
1973

Trær som faller, 2011
Installasjon, 600#300#200 cm





Side 54

Joachim Cossais
1972

Teen Wolf, 2010
Olje på lerret 140#160 cm





Side 56

I skyggen av ditt smil smis nye lenker, 2011
Skulptur, 50#40#160 cm

I elvenes tid, 2011
Skulptur, 70#57#190 cm

Ved solens siste stråler, 2011
Skulptur, 5#105#200 cm

Kristian Øverland Dahl
1968

*





Side 58

Regissørene (Vinterberg / Korine / Maddin / Haneke / Herzog / Denise), 2011
Skulptur, 180#180 cm

Opplag 7

Anna Daniell 
1978



Skulptur bak ramme, 2011
Skulptur, 180#80 cm

Opplag 4



Espen Dietrichson 
1976

Birds IV, 2010
Silketrykk, 125#145 cm

Opplag 10

Birds IV, 2010
Silketrykk, 115#185 cm

Opplag 10

Side 60

*





Side 62

Ingrid Eggen 
 1979

Restrictions, 2011
Analogt fotogra!, 90#90 cm

Opplag 7





Side 64

Gunhild Enger
1980

Back-to-work, 2011
Video 16:9
Opplag 5

*





Side 66

Ola Enstad 
1942

9. Chongqingmann, 2009
Skulptur / bronse, 65#50 cm

Opplag 7





Side 68

Serina Erfjord 
1982

Uten tittel, 2010
Bevegelig skulptur, 3#3#0,2 cm





Side 70

Erfjord & Wolff 

Gastric, 2011
Bevegelig skulptur, 7#7#5 cm

Serina Erfjord
1982

*
Tone Wolff Kalstad 

1982





Side 72

Bodil Furu
1976

Opera, 2008
35mm !lm
Opplag 5

*



Misty Clouds, 2011
HD video
Opplag 4



Ingwill Gjelsvik
1959

Independence Day 2, 2010
Tegning, 123#88 cm

Side 74





Side 76

Andreas Glad
1976

Stronghold, 2010
Akryl på tre, 32#42#50 cm

*





Side 78

Espen Gleditsch
1983

Rorschach Ghost Notes, 2011
Installasjon, variable dimensjoner 

Opplag 7 

*





Side 80

Stine Wexelsen Goksøyr
1985

Hud og hår, del én, 2010
HD video
Opplag 6





Side 82

Ingela Grov
1972

Disseksjonen av månen #10, 2010
Maleri, 170#140 cm





Side 84

Tom Gundersen
1951

Edvard Hoem, 2009
Lino / tresnitt, 74#100 cm

Opplag 50





Side 86

Poker Face, 2011
Video

Opplag 4

Marte Gunnufsen
1980

*





Side 88

Else Marie Hagen
1963

Cover II, 2009
C-print, 144,8#100 cm

Opplag 7



Forglemmegei, 2009
C-print, 149#112,5 cm

Opplag 7



Side 90

Therese Hagen
1963

Makin’ My Santa Happy, 2011
Analogt fotogra!, 174#150 cm

*





Side 92

Silje Hammer
1980

Uten tittel, 2010
Akryl / fettstift, 185#120 cm

*





Side 94

Hans Kristian Borchgrevink Hansen
1985

Lausøre, 2011
Mixed media, variabelt format, 34 deler 





Side 96

Mona Orstad Hansen
1976

Ekko, 2008/2011
Akrylmaleri, 150#150 cm





Side 98

Ingri Haraldsen
1984

Dei Andre, 2011
Kulltegning, 153#153 cm

*





Side 100

Astrid Haugen
1970

O. Mysterud, 2011
Installasjon / tre, glass, lysstoffrør, 100#232 cm

*





Side 102

Jiri Havran
1953

Røde Rom IV, 2010
Fotogra!, 100#130 cm

Opplag 5





Side 104

Bjørn Hegardt
1974

FUKT Magazine for contemporary drawing #10, 2011
Redaktør Bjørn Hegardt / Design Ariane Spanier

Opplag 2000





Side 106

Karoline Hjorth
1980

Mormormonologene, 2011
Fotogra! og tekst, variabelt format, 20 stk 

Opplag 5

*





Side 108

Petter Hoel
1981

Et rom med utsikt, 2010
Fotogra!, 100#100 cm

Opplag 5

*





Side 110

Preben Holst
1974

Andreas, Berlin, 2010
Video

Opplag 6





Side 112

Turid Holter
1936 – 2011

Persefone, 2010
Tekstil, 145#103 cm

Turid Holter var en av nestorene i norsk kunstliv. 
Hun var blant de første som viste offentligheten at 
tekstil kunne være kunst. Holter debuterte på Høs-
tutstillingen i 1967 og var selvskreven som deltager 
da Høstutstillingen i 1976 !kk egen jury for tekstil. 

I år var det niende gang hun søkte Høstutstill-
ingen på linje med alle andre søkere. Verket «Perse-
fone» ble vurdert og antatt av Den nasjonale jury.

Hennes kunstverk er innkjøpt av blant annet 
Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske Kunstindustrimu-
seum og Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Turid Holter var aktiv i kunstpolitikken og villig 
til å ta verv både nasjonalt og lokalt. Vilje, omsorg 
og kjærlighet var sentrale sider ved hennes liv.

Den nasjonale jury ønsker å hedre billedkunst-
neren Turid Holters minne.





Side 114

Kristine Jakobsen
1977

Uten tittel 03, 2011
Fotogra!, 50#70 cm

*



Uten tittel 01, 2011
Fotogra!, 70#50 cm



Erik Sæter Jørgensen 
1984

*

Side 116



Sander (Nøkken), 2010
Fotogra!, 60 x 90 cm Opplag 2



Side 118

Tone Wolff Kalstad
1982

A Rose, 2010
Fargeblyant på papir og lim, 52#22#22 cm

*





Side 120

Anders Kjellesvik
1980

Picture taken by a photographer, stolen by a man, reproduced, printed in a book,  
published and sold, taken back and reprinted with potatoes, 2011

Potettrykk, 300#200 cm

*





Side 122

Andreas Knag-Danielsen
1983

Starvation Army I, 2011
Vektorgra!kk, 90#150 cm

*





Side 124

Lars-Andreas Tovey Kristiansen
1983

*



The Radiant City, 2010
Video

Opplag 4



Side 126

Jannicke Kristoffersen
1977



OMG! It´s like… so Real!, 2010
Video

Opplag 2



Side 128

Ove Kvavik
1985

*

Essence of the Beaten, 2011
Fotogra!, 120#96 cm

Opplag 5



Essence of the Beaten, 2011
Fotogra!, 160#110 cm

Opplag 5



Side 130

Andrea Lange
1967

Pay Attention Motherfuckers, 2009
Digitalprint, 170#127 cm

Opplag 10





Side 132

Line Bøhmer Løkken
1970

Circular Exercises, 2011
Bok, 20#29 cm 

Opplag 500





Side 134

Marius Martinussen
1978

Atlas, 2011
Akryl på lerret, 140#120 cm





Side 136

Elisabeth Mathisen
1961

Tollbugata (snørr), 2011
Tresnitt, 56#76 cm

Opplag 20



Floating Couple (6), 2010
Tresnitt, 56#76 cm

Opplag 10



Elin Melberg
1976

I wish I wish I wish in vain, 2009/2011
Installasjon, 245#245#245 cm

*

Side 138





Side 140

No. 10, 2010 
Skulptur, 192#135#55 cm

Lars Morell
1980

No. 12, 2010
Skulptur, 100#100#50 cm

No. 3, 2010
Skulptur, 100#100#50 cm

*





Mette Mygland
1957

Superfeminin, 2011 
Tekstil, 94#96 cm

*

Side 142





Side 144

Linda Nicolaysen
1988

*

Lara in Latex, 2010 
Tegning, 244#122 cm





Dispersion, 2010
 Keramikk, 85#40#35 cm

Piotr Nowak
1984

*

Side 146





Side 148

Randi Nygård 
1977

Vekst og røyrsle, Friedrich og mineral, 2010/11
2 bøker

Vekst og røyrsle, Eit vulkanutbrot var ein av årsakane til 
den franske revolusjonen, 2010/11

2 bøker



Vekst og røyrsle, Ordet teddybjørn kom av at Theodore Roosevelt nekta å skyte ein bjørn knytt 
til et tre. Kosebamsen oppstod då bjørnar vart utrydda i Tyskland. Det urnordiske ordet for 

bjørn forsvann fordi bjørnen kunne koma om ein sa namnet hans. Bjørn kjem av brun, 2010/11
2 bøker



Henrik Pask
1984

Kosher Crack 1, 2010
Litogra!, 70#100 cm

Opplag 13

*

Side 150



Kosher Crack 2, 2010
Litogra!, 70#100 cm

Opplag 13



Side 152

Aurora Passero
1984

Fan Their Hearts, In"ame Them More, 2010
Vevd farget nylon, 500#700 cm

*





Side 154

Rannveig Revhaug
1980

*



Sanntid, 2011
Video

Opplag 2



Side 156

Randi Runde Saxegaard
1968

Black Bow, 2010
Tekstil, 220#180#15 cm





Janicke Schønning
1974

Motherland 1–6, 2011
Blekk / "ytende tusj på papir, 60#80 cm

Side 158

*





Side 160

Giske Sigmundstad
1965

Fangst, 2011
Gra!kk / etsning, 28#25 cm

Opplag 20





Side 162

Hans Christian Skovholt
1981

*



Hans + Christian + Skovholt, 2011
HD Video
Opplag 4



Kjetil Skøien
1952

Diafragma 1 (1–4), 2011
Fotogra!, 65#55 cm

Opplag 5

Side 164





Side 166

Kari Steihaug
1962

Etter markedet, 2009 
Installasjon (opprekte klær, nøster, tråder, strikket bilde etter 

 maleriet Aksplukkerne (1857) av Jean-Francois Millet)
Variabel størrelse





Side 168

Passasje (I & II), 2011
Tresnitt, 103#70 cm

Opplag 6

Elisabet Alsos Strand
1963





Constable, 2011
Olje på lerret, 115#89 cm

Hilde Svalheim
1963

Side 170





Side 172

Uten tittel, 2011
Akryl på lerret, 240#195 cm

Lars-Erik Svensson
1961





Side 174

Jorunn Myklebust Syversen 
1978



Der dunkle Mensch, 2010
Video

Opplag 5



Side 176

The Red Capsule, 2011
Billedvev, 154#586 cm

Kristin Sæterdal
1963





Side 178

Børre Sæthre 
1967

Untitled (cantus in memory of Achille Castiglioni), 2011
Mixed media, variable dimensjoner

*





Side 180

Charlotte Thiis-Evensen
1968

*



Trær som faller, 2011 
Video

Opplag 5



Side 182

Rickard Engström Thimgren
1984

They have like a road… , 2011 
Assemblage, 158#125#30 cm

*



I skön morgon äng, 2011
Assemblage, 158#125 cm



Side 184

Roghih Asgari Torvund
1960

The sound of this falling tears, 2011
Video

Opplag 5

**



Till the whistle blows, 2009
Video

Opplag 5



Side 186

Arne Vinnem
1978

Komposisjon med negativ form, 2011
Installasjon, variable dimensjoner





Side 188

Hanneline Visnes
1969

Tre, 2011
Olje på bord, 45#35 cm



Hus, 2011
Olje på bord, 45#35 cm



Side 190

Thug Life, 2011
Installasjon, 190#80#170 cm

Morten Jensen Vågen
1987

*





Side 192

Serhed Waledkhani 
1989

*



Flukt, 2011
Animasjon



Side 194

Marthe Berger Walthinsen
1978

*



Sluttsekvens / End Sequence, 2011
Video

Opplag 6



Side 196

Verena Winkelmann
1973

Photography as a Serial Act II, 
Green Colored Lamps, 2011
Analog C – print, 58#79 cm

Opplag 7

Photography as a Serial Act II,  
Pink House, 2011

Analog C – print, 56#79 cm
Opplag 7



Photography as a Serial Act II, 
Standing Men, 2011

Analog C – print, 54#79 cm
Opplag 7



Performance program

Kjetil Berge,  
ALYANSdans

Marthe Ramm Fortun*,  
Baronessen

Rita Marhaug, 
60 KG II

Lørdag 10. september,  
Åpningsseremoni 

Lørdag 10. september  
 kl. 14.00 - 16.00
Fredag 16. september,  
Oslo kulturnatt,  
 kl. 19.30 – 21.30
Lørdag 24. september  
 kl. 14.00 – 16.00
Lørdag 1. oktober  
 kl. 14.00 – 16.00
Lørdag 8. oktober 
 kl. 14.00 – 16.00

Lørdag 10. september  
 kl. 15.00
Søndag 11. september 
 kl. 15.00
Lørdag 8. oktober 
 kl. 15.00
Søndag 9. oktober 
 kl. 15.00





Høstutstillingsprisen -   
Bildende Kunstneres 
Hjelpefonds kunstpris

Prisen er etablert for å 
synliggjøre Høstutstillin-
gens betydning for utviklin-
gen av norsk samtidskunst. 

Høstutstillingsprisen 
BKHs kunstpris går til 
kunstneren med det verk 
som ansees som årets mest 
betydningsfulle.

Prisen er på 100 000 
kroner. Juryen består av 
Arne Revheim, leder av 
Den nasjonale jury; billed-
kunstner Marit Aabel fra 
styret i BKH; og kunstkri-
tiker Kåre Bulie, oppnevnt 
av kunstseksjonen i Norsk 
kritikerlag.

 
Den Franske Pris 
Prisen ble etablert i 1998 
av Det franske kultursen-
ter Den deles ut annet-
hvert år og går til en ung 
kunstner som vil kunne 
ha spesiell nytte av et ar-
beidsopphold i Frankrike.

Prisen er et tre måne-
ders arbeidsopphold med 
stipend, franskkurs og mu-
lighet til utstilling etter 
oppholdet. I år velges pris-
vinneren av den anerkjen-
te kunstkritikeren og ku-
ratoren Michel Nuridsany.

FineArt // Kunstklubben 
FineArts pris på 25 000 
kroner deles ut hvert år til 
et verk som på en særpre-
get måte utpeker seg.

Dette kan være et verk 
som er nyskapende, i tråd 
med tiden eller re"ekterer 

spesielle hendelser/epoker. 
Det er juryens oppgave å 
begrunne sitt valg av verk 
og hvorfor prisen tildeles 
den kunstner som får den.

Årets jury består av:  
Juryleder for Høstutstil-
lingen, Arne Revheim; gal-
leriansvarlig for FineArt, 
Tonje Buer; og salgsleder 
for FineArt, Kristin Kru-
gerud. Juryen vil ytterli-
gere ha et medlem med 
annen bakgrunn fra kunst-
bransjen.

Norske Kunstforeningers 
debutantpris i samarbeid 
med NorgesGruppen 
Med debutantprisen øn-
sker Norske Kunstfore-
ninger og NorgesGruppen 
å sette fokus på samtids-
kunst. Prisen på 50 000 kro-
ner skal gå til en debutant 
på Høstutstillingen, og ble 
første gang delt ut i 2010. 
Prisvinneren får avholde 
separatutstilling i fem 
kunstforeninger i Norge.

Fra 2011 har Norske 
Kunstforeninger inngått 
et samarbeid med Norges-
Gruppen om debutantpri-
sen. Samarbeidet vil styrke 
arbeidet med utstilling og 
formidling av prisvinneren 
i kunstforeningene.

I årets jury sitter: Per 
Christian Jørstad, Trond-
hjems Kunstforening og 
styremedlem i Norske 
Kunstforeninger; Rami 
Maktabi, Fredrikstad 
Kunstforening og styre-
medlem i Norske Kunstfo-
reninger; Marianne Hult-

man, daglig leder/inten-
dant Oslo Kunstforening; 
og Arne Revheim, jury-
leder Den nasjonale jury 
2011,$Statens Kunstutstil-
ling Høstutstillingen. 
www.kunstforeninger.no









AKERSHUS KUNSTSENTER

Åpningstider: Onsdag – søndag kl.12.00–16.00, torsdag kl. 12.00–18.00. Storgt. 4, Lillestrøm
Omvisninger: Søndager kl.14.00. Kunstbutikk & leselounge www.akershuskunstsenter.no

03.09. – 02.10 
MULTIVERSE EXPANDED 
JEMIMA BROWN 
OLE HAGEN 
PLASTIQUE FANTASTIQUE
ALICIA PAZ
KIT POULSON
KURATOR: OLE HAGEN 

15.10 – 13.11 
PETRINE LILLEVOLD VINJE/
MICHAEL NYGREN

STØTTET AV STATENS UTSTILLINGSSTIPEND



Dronningensgate 4, Oslo · Ons–søn 12 –17 · www.afmuseet.no
facebook.com/astrupfearnley · twitter.com/astrupfearnley

Surrounding

Bacon & Warhol 05.05 –   23.10.2011



BILLEDKUNST 
– et referansepunkt i norsk kunstliv!

Som abonnement av Billedkunst får du alt du trenger å vite for å 
holde deg oppdatert i norsk kunstliv.

   

* nyhetsstoff

* intervjuer og kritikk

* fagartikler

* annonser og  
   stillingsutlysninger

Mail: nbk@billedkunst.no   |   tlf. : 23 25 60 30   |   www.billedkunstmag.no
Abonnement: Innland: 380 kr   |   Utland: 530 kr   |   Løssalg: 60 kr

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



BILDENDE  KUNSTNERES  HJELPEFOND  –
KUNSTAVGIFTEN

2011:
MARTHE THORSHAUG
KEBBELIFE
JESPER ALVÆR
KATHRINE DAHL & ØRJAN AAS
ANDERS SMEBY
PEDRO GÓMEZ-EGAÑA
IDA FALCK ØIEN
JASON HAVNERAAS
TERJE NICOLAISEN
RANDI NYGÅRD & MUNAN ØVRELID
ELISE STORSVEEN & JON GUNDERSEN

BKH  -  Kjeld  Stubsgt.  3  -  0160  Oslo  -  22  47  74  33  -  bildkun@online.no  -  www.bkhkunstavgift.com

HØSTUTSTILLINGSPRISEN
JAN  CHRISTENSEN  &  ØYSTEIN  AASAN  UNN  FAHLSTRØM  
KJERSTI  ANDVIK  &  LARS  LAUMANN  PÅL  VIGELAND  
ADRIANA  ALVES  PUSCHWAGNER  SVERRE  MALLING  

ANDERS  SLETVOLD  MOE

STØTTE TIL FREMME AV NORSK KUNST:





THE EDGE 
OF REASON

VISES

03.09. - 06.11. 2011

KINOKINO SENTER FOR KUNST OG FILM, SANDNES

Å synliggjøre det usynlige

Marcus Coates - Sidsel Christensen - Maya Deren - George 
Gurdjie! - Susan Hiller - Ben Judd - Hilma af Klint - Susan 
MacWilliam - Oscar Muñoz - Karen Russo (Inkl. Jeremy Millar, Shezad 

Dawood, Mark Titchner) - Jane and Louise Wilson

FOTO
: Stiftelsen H

ilm
a af Klints Verk

Seminar  20. - 21. oktober
Hvordan kan kunstverk belyse våre reaksjoner på det  
ukjente og det usynlige? 

Se www.kinokino.no for program og 
mer informasjon. Utstilling og seminar er støttet av:

NORSK 

KULTURRÅD





Her er døra 

til landets 

største utvalg i 

kunstnermateriell

...og her er 

nøklene

Tollbugata 115, 3041 DRAMMEN
Åpent 10 - 18 mandag til fredag, 10 - 16 lørdag

Tlf. 32 83 25 00
Åpent 10 - 18

Web-shop:

Butikk:



!"#$ %&'( )'(: kunstforum@dbpartner.no*
+,,-' #&.#, &$/"!!", +- )"("0+##1%%"/ "(("/ /'#-:*23 42 55 35 67

www.kunstforum.as

Abboner på 
KUNSTforum.

Kun 299,- 
i året.

Gravende journalistikk, intervjuer 
og artikler, skandinavisk og 

internasjonal, samtids- 
og historisk kunst

KUNSTforum

SLIPPFEST OG FOREDRAG
I samarbeid med Astrup Fearnley Museet inviterer Kunstforum til slippfest 

og foredrag med Noah Horowitz, direktør for VIP Art Fair og forfatteren bak boken 
Art of the Deal: Contemporary Art in a Global Financial Market.
 !"#$%& '(!$)*(+ ,%"((# torsdag -. oktober kl. ./:00. 

Kunstforum Høstutstilling annonse.indd   1 15.08.11   11.17



Gjennom historien har de følt seg sviktet 
tilstrekkelige ganger av sin allierte stor-
makt og prøver nå, som de gjorde under 
Zulfikar Ali Bhutto,12 å kikke mot Kina og 
mot andre muslimske land.  

Det vil gjøre situasjonen i Sør-Asia 
farligere, situasjonen i Afghanistan mer 
komplisert for USA og dermed Norge, men 
til syvende og sist vil det ramme Pakistan 
hardest. De sliter allerede med en haltende 
økonomi og institusjoner som knapt hen-
ger sammen.

Syk i New York

Denne dobbeltheten i forholdet til ameri-
kanerne, nært og avhengig samtidig som 
det er hatefullt, speiles også i en historie 
Qarim Iqbal på Binori-moskeen forteller 
meg. Han hoster. Han har karret seg ut av 
sykesengen for å møte meg. En gang ble 
han syk i New York. Der fikk han hjelp, vel-
dig god hjelp, på sykehuset. De behandlet 
ham gratis og spurte ikke hvem han var 
før etterpå.  

«De har en rettsstat der,» sier han. Men 
han tror ikke på vennskap mellom USA og 
muslimer. Jeg spør hvorfor. Han tar fram 
en Koran, den ligger oppå et skap, innpak-

ket i syntetisk fløyel. Han begynner å resi-
tere.  Min tolk hvisker, oppstemt, «Han er 
hafiz.» Han kan Koranen utenat.

Iqbal stopper for å bla litt, det ser ut 
som han har mistet tråden før han finner 
fram en setning, en sura som forklarer hva 
han mener: «Gjør deg ikke til venn med 
jøder eller kristne. Du kan akseptere alt 
hva jødene gjør, men de vil ikke aksep-
tere deg. Vi har ikke noe imot amerikan-
ske muslimer, men regjeringen deres er 
mot oss.»

Det piper i mobilen. En nyhetsmel-
ding. En ny bombe har gått av i Peshawar. 
Jeg spør Iqbal hva han mener om den pågå-
ende terrorkampanjen i pakistanske byer.

«Det er ikke bra det som skjer der, det 
er mot islam med selvmordsbombere mot 
sivile.»

«Men hva synes du om pakistansk 
Taliban som tar på seg skylden for alt 
dette?»

«Det tror jeg ikke noe på, de er ikke 
involvert, det er utlendinger som står 
bak.» De eneste selvmordsaksjonene Iqbal 
mener er lovlige, er de som gjøres mot det 
amerikanske militæret. 

«Det er greit, vi har en fatwa for det,» 
sier han.

noter
1  Den amerikanske journalisten Steve Coll beskriver i boka 

Ghost War en hendelse som fant sted i 1998. Amerikansk 
etterretning visste at Pakistan hadde åtte stasjoner inne i 
Taliban-kontrollerte Afghanistan. CIA ville ha ISI til å lure bin 
Laden i en felle. Coll forteller at pakistanske etterretningsof-
fiser opp til oberstnivå møtte bin Laden eller hans medarbei-
dere for å legge planer for å slåss mot inderne i Kashmir. Den 
amerikanske planen var enkel. De ville at ISI skulle arrangere 
et personlig møte med bin Laden på flyplassen i Kandahar. 
Dit er det bare én vei inn og én vei tilbake. CIA ville bruke sine 
lokale agenter i et bakhold. Den daværende lederen for ISI, 
Khwaja Ziauddin, sa han var interessert, og skulle forhøre seg 
med den politiske og militære ledelsen. Han kom tilbake til 
amerikanerne med negativt svar. Resten av ledersjiktet var 
redd for at Pakistan kom til å betale en for høy pris dersom 
planen mislyktes og ble avslørt.   

2 Jalal, A.: Partisans of Allah: Jihad in South Asia. Cambridge: 
Harvard University Press, 2008:178.

3 Reportasjeelementene i artikkelen er hentet fra en reise 
foretatt mellom november 2009 og januar 2010. 

4 Jalal, A.: Partisans of Allah: Jihad in South Asia. Cambridge: 
Harvard University Press, 2008:178.

5 Finn, P.: «WikiLeaks discloses new details on whereabouts of 
al-Qaeda leaders on 9/11», The Washington Post [publisert 

25.04.2011] URL: http://www.washingtonpost.com/world/
wikileaks-discloses-new-details-on-whereabouts-of-al-
qaeda-leaders-on-911/2011/04/24/AFvvzIeE_story.html

6 Ministry of Finance, Pakistan: «Education», Pakistan Econo-
mic Survey 2009–10. URL: http://finance.gov.pk/survey/
chapter_10/10_Education.pdf

7 Jalal, A.: Partisans of Allah: Jihad in South Asia. Cambridge: 
Harvard University Press, 2008: 277

8 Borchgrevink, K.: «Pakistan’s Madrasas: Moderation or Mili-
tancy? The madrasa debate and the reform process» [publi-
sert 22. 06. 2011], Noref Working Paper/Report, 2011. 

9 Ibid: 14
10 Ibid: 6
11 Fair, C. Christine, Militant Recruitment in Pakistan: A new 

look at the Militancy-Madrasah Connection, in Asia Policy, 
Number 4 2007. Fair viser blant annet til et studium av Peter 
Bergen og Swati Pandy. De har undersøkt bakgrunnen til 79 
av terroristene involvert i de fem største anti-vestlige ter-
rorangrepene de siste to tiårene. Kun et fåtall hadde bak-
grunn fra madrasaene. En av årsakene kan være at de 
færreste madrasa-elevene har den rette bakgrunn for å 
utføre slike angrep.  

12 Bhutto, Z. A.: The Myth of Independence. London: Oxford 
University Press, 1969
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OCA provides financial support on a quarterly basis for international 
projects including Norwegian artists and/or cultural producers. 
Applications are accepted from artists, cultural producers and non-profit 
entities, and priority is given to exhibitions taking place in key international 
art institutions and project spaces. The applications will be assessed by an 
International Jury appointed by OCA. 

INTERNATIONAL SUPPORT 
DEADLINES: 1 FEBRUARY / 1 MAY / 1 SEPTEMBER / 1 NOVEMBER

Nedre gate 7 | 0551 Oslo | Norway | tel +47 23 23 31 50 | ww.oca.no | info@oca.no

INTERNATIONAL RESIDENCY PROGRAMMES

OCA provides International Residencies for Norwegian artists, curators 
and critics abroad, including residencies at Capacete, Rio de Janeiro and 
São Paulo, Brazil; International Artist in Residency Programme at WIELS 
Contemporary Art Centre, Brussels, Belgium; International Artist and 
Curatorial Studio Programmes (ISCP) New York, NY, USA; International 
Studio Program Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany; Platform China, 
Beijing, China; Residency Berlin Mitte, Berlin, Germany and 18th Street Art 
Center, CA, USA. OCA accepts applications for these programmes and 
applications will be assessed by an International Jury appointed by OCA. 

Please visit www.oca.no/Grants for more information. For questions 
regarding applications for International Support, please contact Anne 
Charlotte Hauen at anne.charlotte.hauen@oca.no. For international 
institutional applications, biennials and residencies, please address your 
questions to Paul Brewer at paul.brewer@oca.no.

Rådhusgaten 20, 0151 Oslo. T. +47 47 48 17 70
www.softgalleri.no // dl@softgalleri.no

Tirs – Fre: 12 –17, Lør – Søn: 12 – 16

INGUNN SKOGHOLT
8. sept – 9. okt

ANE LAN
20. okt – 20. nov

PETRINE LILLEVOLD VINJE
24. nov – 1. jan

ODDLEIV APNESETH – JØLSTER 2008
ENESTÅENDE DOKUMENTARPROSJEKT SOM VISER 
MENNESKER OG DERES SÆREGENHETER PÅ EN PRESIS 
OG OFTE HUMORISTISK MÅTE

BILDET SOM FORTELLER – DOKUMENTARFOTOGRAFIER 
FRA SAMLINGEN. BL.A. LEWIS HINE, JACOB RIIS, MILTON 
ROGOVIN, JACK PIERSON, DAN YOUNG, LARS TUNBJØRK OG 
SEBASTIAO SALGADO

EN FOTOHISTORIE MED UTGANGSPUNKT I SAMLINGEN

PREUS MUSEUM KARLJOHANSVERN HORTEN
DET NASJONALE MUSEET FOR FOTOGRAFI
TEL + 47 33031630 POST@PREUSMUSEUM.NO
WWW.PREUSMUSEUM.NO 

PREUS MUSEUM
I HØST
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/20/08 - /18/09
JOHN ROGER HOLTE

/24/09 - /16/10

AASE TEXMON RYGH/
ANE HJORT GUTTU

/22/10 - /20/11

HANNALENA HEISKA 
(FIN)

/26/11 - /18/12

Perspective China
IRENE NORDLI/
TORIL REDALEN

www.porsgrunnkunst foren ing.no



S O G N  K U N S T S E N T E R

LÆRDALSØYRI



www.statoil.com/artprogramme
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VELKOMMEN TIL OSLOS 
FLOTTESTE BOKHANDEL!

Karl Johansgate 37-41, tlf 22 41 11 00, tanumbokhandel.no

Tanum Karl Johan er nyoppusset. Ta turen innom oss og opplev 
vårt fantastiske utvalg kunstbøker i alle sjangre.

Norge i farger 1910
Trond Bjorli og 
Kjetil Jakobsen (red.)
Kr 499,-
De første fargefotoene fra 
Norge! Publikum står ansikt 
til ansikt med et forgangent 
århundre – formidlet gjennom 
100 år gamle autokromer, 
historiens første teknikk for 
fotografi sk gjengivelse i farger.

Kjell Nupen
Gunnar Danbolt, 
Sidsel Helliesen og 
Kåre Valbrokk
Kr 599,-
En samlet oversikt over Nupens 
produksjon gjennom hele hans 
imponerende karriere, 
illustrert med fotografi er av 
Rolf M. Aagaard.

Norge i farger 1910
Trond Bjorli og 
Kjetil Jakobsen (red.)
Kr 499,-
De første fargefotoene fra 
Norge! 
til ansikt med et forgangent 
århundre – formidlet gjennom 
100 år gamle autokromer, 
historiens første teknikk for 

Kjell Nupen
Gunnar Danbolt, 
Sidsel Helliesen og 
Kåre Valbrokk
Kr 599,-
En samlet oversikt over Nupens 
produksjon gjennom hele hans 
imponerende karriere, 
illustrert med fotografi er av 
Rolf M. Aagaard.

karl johan

27.08.-09.10.2011 WONDERLAND
Julie Nord (DK), Ragnar Persson (S), Sverre Malling (N)

05.11.-18.12.2011 SLUMP - Luck by Chance
Gunvor Nervold Antonsen, Katrine Køster Holst, Erlend H Leirdal, 
John Kåre Raustein, John Skognes, Signe Løvland Solberg (N), Elisabeth Billander, 
Kina Björklund, Simon Klenell, Pontus Lindvall, Märit Runsten, Jakob Solgren (S)
I samarbeid med Gustavsbergs Konsthall i Stockholm og Norske Kunsthåndverkere

www.bomuldsfabriken.no



punkto.no
Punkt Ø er fylkesgalleri for 

Østfold og driver Galleri F 15 
og Momentum kunsthall

MOMENTUM
KUNSTHALL 
GALLERI F 15
Åpningstider:
Tirsdag - søndag: 11.00 - 17.00
Mandag: stengt



11. august - 11. september
Kjell Torriset, maleri

Lo! e Konow Lund, tegning
Marit Tingle" , keramikk

20. oktober - 20. november
Leonard Rickhard, maleri

Astrid Johannessen, video
Toril Bjorg, smykker

Kunstnerforbundet, Kjeld Stubsgate 3, 0160 Oslo • ved Rådhuset • www.kunstnerforbundet.no • info@kunstnerforbundet.no
Hverdager 11-17 • torsdag 11-18 • lørdag 11-16 • søndag 12-16 • mandag lukket • tel. 23 31  02 40

15. september - 16. oktober
Mari Slaa! elid, maleri
Bertil Greging, maleri

Ulla Mari Brantenberg, glasskunst

24. november - 23. desember
Desemberutstillingen

Lo! e Konow Lund, tegning
Marit Tingle" , keramikk

20. oktober - 20. november
Leonard Rickhard, maleri

Astrid Johannessen, video
Toril Bjorg, smykker

Kunstnerforbundet, Kjeld Stubsgate 3, 0160 Oslo • ved Rådhuset • www.kunstnerforbundet.no • info@kunstnerforbundet.no
Hverdager 11-17 • torsdag 11-18 • lørdag 11-16 • søndag 12-16 • mandag lukket • tel. 23 31  02 40

15. september - 16. oktober
Mari Slaa! elid, maleri
Bertil Greging, maleri

Ulla Mari Brantenberg, glasskunst

24. november - 23. desember
Desemberutstillingen

  www.kem.no



 Nordisk Ins t i tu t t  for Scene og Studio



Lotte Konow Lund 

Det kaster ingen skygge og det har ingen farge, 
allikevel er det så synlig TEGNING, VIDEO, INSTALLASJON

Vigeland-museet. 26. august - 9. oktober 2011

Vigeland-museet, Nobels gt. 32, 0268 Oslo. Tlf: 23 49 37 00 www.vigeland.museum.no   
Åpningstider: Tirsdag-søndag 12-16. Mandag stengt.

Jennie Bringaker 
Portretter og monumenter; 
stein og døde menn
En performance i tre deler

25. august, 11. september 
og 9. oktober 2011

Lotte Konow Lund, The farewell party for Gerhard Richter, 2008-2011.

Kunsthåndverk 2011

Norske Kunsthåndverkeres
årsutstilling

Kunstindustrimuseet
18. september – 11. desember

Åpningstider
Tirsdag, onsdag og fredag: kl 11.00 – 17.00
Torsdag: kl 11.00 – 19.00
Lørdag og søndag: kl 12.00 – 16.00
Mandag: stengt

Kunstindustrimuseet, St. Olavsgt. 1

Variert formidlingsprogram
www.nasjonalmuseet.no
www.kunsthandverk.no

Kunsthåndverk 2011

Norske Kunsthåndverkeres
årsutstilling

Kunstindustrimuseet
18. september – 11. desember

Åpningstider
Tirsdag, onsdag og fredag: kl 11.00 – 17.00
Torsdag: kl 11.00 – 19.00
Lørdag og søndag: kl 12.00 – 16.00
Mandag: stengt

Kunstindustrimuseet, St. Olavsgt. 1

Variert formidlingsprogram
www.nasjonalmuseet.no
www.kunsthandverk.no



Maridalsveien 3M, 0178 Oslo, post@brodins.no, tlf. 22201790
Brodins rammeverksted

spesialisten

     

  

        

CHARLOTTE  THIIS-‐EVENSEN  
  i  NØSTETANGENROMMET  

Trær  som  faller     en  3-‐skjerms  videoinstallasjon  
16.  september     31.  desember  2011  

DRAMMENS  MUSEUM  
Åpent  hver  dag  hele  året     



Bli abonnent i dag! Send KUNST til 2007

Abonnér på Nordens største 
og eldste kunstmagasin!
• 6 utgaver i året
• 20 % rabatt på utvalgt kunst hos Fineart
• 20 % rabatt på innramming hos Fineart
• Et flott velkomsttrykk av Eva Langaas (verdi kr 1000,-)

Alt dette for kun 495,- 



Bli abonnent i dag! Send KUNST til 2007

Abonnér på Nordens største 
og eldste kunstmagasin!
• 6 utgaver i året
• 20 % rabatt på utvalgt kunst hos Fineart
• 20 % rabatt på innramming hos Fineart
• Et flott velkomsttrykk av Eva Langaas (verdi kr 1000,-)

Alt dette for kun 495,- 



SMS: MORGEN M  til 2030 Nett: www.morgenbladet.no Telefon:         
Slik bestiller du:

Få                            levert på døra 

3 mnd. for kun kr 290,–



Telefon:         23 33 91 80 Gjelder nye abonnenter i Norge. Abonnementet løper til det sies opp.  

3 mnd. for kun kr 290,–

Morgenbladet har kåret norgeshistoriens  
beste plater, stemt frem av musikerne selv.
Følg med på kåringen utover høsten!



W W W . K U N S T H A L L . N O

H Ø S T E N  2 0 1 1 

DETAILS
K U N S T H A L L E N
9 .  S E P T E M B E R  –  3 0 .  O K T O B E R

Med: Lene Berg, Burak Delier, Avi Mograbi, 
Trevor Paglen, Superfl ex, Milica Tomi.  
Kuratorgruppe: What How and for Whom (WHW).

TAUBA AUERBACH
TETRACHROMAT
K U N S T H A L L E N
1 1 .  N O V E M B E R  —  2 2 .  D E S E M B E R 

Kurator: Solveig Øvstebø

CHAOS AS USUAL
N O . 5
9 .  S E P T E M B E R  –  2 .  O K T O B E R

Med:Kwame Apagya, Ann Craven, Liz Deschenes, 
Thomas Julier (i samarbeid med Cédric Eisenring og 
Kaspar Mueller), Olia Lialina og Dragon Espenschied, 
Takeshi Murata, Seth Price, Antek Walczak. 
Kurator: Hanne Mugaas

OH HOW TIME FLIES
N O . 5
7 .  O K T O B E R  —  6 .  N O V E M B E R

Med: Matthew Antezzo, Paolo Chiasera, 
Mai Hofstad Gunnes, Ane Mette Hol, 
Eve K. Tremblay. Kurator: Erlend Hammer

NO SENSE OF PLACE
N O . 5
1 1 .  N O V E M B E R  —  2 2 .  D E S E M B E R

With: David Adamo, Einat Amir, Keren Cytter, 
Brendan Fernandes, Carole Douillard, Dora Garcia.
Kurator: Elisabeth Byre






