


Marte Aas
f. 1966

Uten tittel (Rom) #1
2013
Fotografi, inkjetprint
86 × 112

Uten tittel (Rom) #3
2013
Fotografi, inkjetprint
86 × 112

Uten tittel (Rom) #2
2013
Fotografi, inkjetprint
86 × 112

Uten tittel (Rom) #4
2013
Fotografi, inkjetprint
86 × 112



The Voice That Says You Can’t Do It  
Is a Lying Slut
2013
Fargeblyant på papir
56 × 42

*  Azar Alsharif
 f. 1984

Ordinary Gamble (#1)
2012
Collage
100 × 70

*  Ina Bache-Wiig
  f. 1989

4 Rectangles, 2 Squares and 1 Dead Girl
2013
Fargeblyant på papir
41 × 45

Hoodoo Voodoo
2013
Fargeblyant på papir
47 × 45

*  Vibeke Frost Andersen
 f. 1976

5 dager i juni
2012
Digitalt fotografi
90 × 60,5

*  Julie Arntzen 
 f. 1963

Elementary
2013
Ortodoks ikonteknikk,
tempera på krittgrunn
25 × 175



*  Tonje Bøe Birkeland
  f. 1985

Luelle Magdalon Lumiére (1873-1973):
Plate # 2 Hausdalshorgi
2013
Fotografi, digital c-print
125 × 190

Siri Berqvam
f. 1977

Vokser, Gror
2013
Hekling, søm
Variabel

Jan-Erik Beck
f. 1959

Fontænefigurer
2012
Skulpturinstallasjon med to figurer
110 × 70

Bjørn Bjarre
f. 1966

Solaris (Notes and Sketches  
no. 4 – 10)
2013
Blekk på papir
14,5 × 10,5 



Are Blytt / Jan Christensen
f. 1981 / f. 1977

7182   
2013
Veggmaleri, akryl
Variabel

*  Anders Brenno
    f. 1988

Vampire Yeah
2013
Video

Åsil Bøthun
f. 1971

Hunter
2013
Papir, gips, sparkel, maling
lakk, lim, fargeblyant
60 × 30 × 15

Sissel Calmeyer
f. 1941 – d. 2012

Utsyn fra luftskipet Norge II
1973
Billedvev, ull og lin
130 × 175 

Sissel Calmeyer var født på Rjukan. På slutten av 60-tallet etablerte hun seg 
på Bryggen i Bergen, og i 1985 ble hun med i Ateliergruppen på USF Verftet 
da denne ble dannet. Calmeyer tok diplom på tekstillinjen ved Statens hånd-
verks- og kunstindustriskole i Oslo og tekstildesign ved Bergens Kunsthånd-
verksskole i 1960–65. Hun tilhører den generasjonen kunstnere som i tråd 
med Bauhaus-tradisjonen har fått en grundig kunstnerisk og håndverksmes-
sig utdanning. Dette skulle vise seg å bli av stor betydning, både ved Bergen 
Kunsthåndverksskole, hvor hun underviste på 1970 og -80-tallet, og i hennes 
egen forskning i det tekstile mediet. Calmeyer debuterte på Høstutstillingen 
i 1981. Hun har utført en rekke utsmykkingsoppdrag og var innkjøpt av blant 
andre Vestlandske Kunstindustrimuseum, Norsk kulturråd, Bergen kommune, 
Norges Bank og Sogn og Fjordane fylke.

Gjennom hele sin karriere arbeidet hun med en utpreget sans for detaljer, 
og et skarpt og humoristisk skråblikk. I de tidlige billedvevene vises også 
interessen for det romlige, noe som kom til uttrykk i de tredimensjonale 
skulpturelle arbeidene som opptok henne etter hvert. Calmeyer var uinteres-
sert i sjangere og grenseoppganger innenfor det tekstile kunstfeltet. Hun 
brøt konvensjoner og vaneforestillinger både når det gjaldt sammensetning 
av idé og materiale. Tiger fra 1974, hvor tigerhodet (som er vevd i en egen 
del) betrakter sitt flådde skinn som gulvteppe, er et eksempel på dette fra 
billedvevperioden. Den store kulturarven – tekstil – fra linservietter til ul-
lsengetøy, høy- og lavstatus tekstiler, ga videre næring til nye fortellinger. De 
tradisjonelle stripeteppene, kvitlene, fulgte henne hele livet.

Utsyn fra Luftskipet Norge II laget i 1973 kan sees som et typisk arbeid fra 
Calmeyer. Arbeidet er laget året mellom folkeavstemmingen mot EEC og Kun-
stneraksjonen-74, men kunne godt vært en kommentar i dag, tretti år etter.



Moments (Act 1-6)
2013
Fotografiserie 
6 stk á 79 × 102

Anna Daniell
f. 1978

Marmor og Kake 
2011
Marmor fra den Norske Opera & Ballett,
kake fra kaféen på Munchmuseet i Oslo
Variabel

*  Anne Marthe Dyvi
  f. 1979

I / Jeg
2012
Videocollage
6:13

Anja Carr
f. 1985 

Banana Blues
2012
Performance – video – installasjon
1,7 × 2 × 1,9



Jørund Aase Falkenberg
f. 1978

Varde
2013
Asfalt
160 × 100 × 100

*  Tor Einstabland
 f. 1970 

Taxi Drive
2013
Fotografi, c-print
100 × 150

Ingrid Eggen
f. 1979

Restricted Flora (nr 1)
2012
Analogt fotografi
40 × 50

Folde t (nr 1)
2013
Analogt fotografi
60 × 70



Thomas Falstad
f. 1977

UNTITLED   
2012
Tre, olje, kull, ferniss
87 × 73 × 71

Christoffer Fjeldstad
f. 1978

Joy   
2013
Olje på lerret
176 × 240

Hilmar Fredriksen
f. 1953

Mot Havet
2013
Digital fotocollage
20 × 30

Frode & Marcus
f. 1975 / f. 1976

Förortskillen   
2013
Video

Guro Giske
f. 1947

Toleranse versus respekt   
2013
Video
Loop



*  Anne Pfeffer Gjengedal
 f. 1948

Testamente til en Evighet
2012
Heklet kobbertråd, found objects, 
tre, glass
40 × 50

* Anders Five Gunnerud
 f. 1976

Fool on the Hill
2011
Tusj på papir
42 × 29,7

*  Eirik Moldestad Halvorsen
  f. 1980

Husken
2012
Olje på lerret
100 × 100

Christina Leithe Hansen
f. 1978

↑ Desolate landscape
2012
Fotografi
185 × 137

→ collection in black n white
2012
mixed media
40 × 20 × 30



*  Johannes Borchgrevink Hansen
  f. 1982

U.T.
2012
Tusj, akryl, collage på papir
125 × 85

Ingri Haraldsen
f. 1984

Circular story
2013
Kull på papir
177 × 122

*  Iselin Linstad Hauge
 f. 1981

White Distance 
2012
video



*  Jason Havneraas
  f. 1978

AN ANGEL BEFORE THE BATTLE, MOTHER
2012
Video
12:00

Mattias Härenstam
f. 1971

Der nede 
2012
Tresnitt
106 × 71

Frokost med fugler
2012
Tresnitt
106 × 71

*  Tine Isachsen / Sara Tanderø
 f. 1969 / f. 1975

Let´s talk some more my Bunny
2013
Digitalt fotografi
120 × 80



Else Marie Jakobsen
f. 1927 – d. 2012

Dromedarene II (Skriket)
1994
Billedvev
150 × 170

Else Marie Jakobsen fra Kristiansand var en av Norges fremtredende og anerkjente 
tekstilkunstnere. Hun var aktiv kunstner helt fram til hun døde 85 år gammel den 12.12. 
2012. Jakobsen ble utdannet ved tekstillinjen ved Statens håndverks- og kunstin-
dustriskole i Oslo (1946–1950). Hennes billedvevsproduksjon er på 583 tepper og 
hun vant flere offentlige og private utsmykningskonkurranser. Den røde tråd (1982) i 
Realfagbygget ved Universitetet i Bergen er Norges største billedvev på 90 kvadrat-
meter. Jakobsen var en samfunnsengasjert kunstner som brukte veven til å synliggjøre 
det hun mente var viktig. I teppene formidlet hun sitt syn på likestilling, ytringsfrihet, 
kulturarv og kunstpolitikk. Hun vevde også flere tepper til minne om våre underkjente 
helter, som krigsseilerne. Jakobsen har vevd 33 altertepper i Norge og utlandet, og ble 
i 2008 æresdoktor på menighetsfakultetet i Oslo. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet, 
Nordenfjelske kunstindustrimuseum, Sørlandets kunstmuseum, Stortinget, Norges 
Bank, Nordea, Statoil og Vest-Agder fylkeskommune. Else Marie Jakobsen ble tildelt 
St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse i 1998.

Dromedarene II (Skriket), 1994

Else Marie Jakobsen mente at billedveven ikke har fått sin (fortjente) plass i kunsthis-
torien. Hun var opptatt av å formidle og synliggjøre tekstilkunsten. I 1979–1981 var hun 
medlem i Nasjonalgalleriets styre der hun kjempet for å få likestilt tekstilkunsten med 
andre teknikker.

I Dromedarene II (Skriket) vevde hun ut sin frustrasjon mot fagfeltet og Nasjonalgal-
leriet. I 1994 ble Skrik av Edvard Munch stjålet rett under nesen på kunsthistorikerne 
på Nasjonalgalleriet. Kunsthistorikerne er her fremstilt som dromedarer – drom-
edarene står med nesene i sky og ignorerer kunsten. Ordene J’accuse J’accuse1 – jeg 
anklager, jeg anklager er et opprop mot deres urettferdige behandling av kunsten. 

1.  Hennes opprop har referanse til Emile Zolas berømte 
leserinnlegg i L’Aurore i 1898, da en fransk-jødisk offiser 
ble urettferdig dømt i den berømte Dreyfus-saken.

 Anne Karin Jortveit
 f. 1964

 Primavera
 2013
 Tekstil
 228 × 122

Farhad Kalantary
f. 1962

Stars of Urmia
2013
Videoinstallasjon
100 × 100

Stein Koksvik
f. 1963

Skjør Treenighet I
2012-13
Ståltråd, wire, elektrisitet, lyspærer, plast
200 × 250



Mariken Kramer
f. 1972

Patterns of Inclusion
2013
Videoinstallasjon
Variabel

Ignas Krunglevicius
f. 1979

NARRATIVE WITH AN UNEXPECTED OUTCOME
2011
Triple channel video installation
Variable

*  Vilde von Krogh
  f. 1965

Sjakk Matt
2013
Installasjon
11 m2

*  Janne Kruse
  f. 1979

In Search of Temporality
2013
Kroppsfoldet rustfritt stål
Variabel



* Impure Company
Hooman Sharifi (koreograf) / Elika Hedayat (billedkunstner) / Rikke Baew-
ert (medskapende utøver) / Ida Gudbrandsen (medskapende utøver) / Loan 
Ha (medskapende utøver) /Matthew William Smith (medskapende utøver)

Once upon a time country   2013
Performance, stedsspesifikk installasjon

14 – 29. september kl. 11.00–18.00  
i utstillingen
 

DromeDar
Annette Stav Johanssen (vokal) / Carl Fredrik Berg (gitar, bass)  
/Tommi Damstuen (trommer, gitar, bass) 

Dromedar    
2013
Konsert–performance

Lørdag 14. september kl. 18.00
Foajé
 

SIDSel ChrIStenSen
Mary Ann Atwood – Full Circle    
2013
Performativt foredrag

Tirsdag 17. september kl. 19.00
Auditoriet
 

* CeCIlIe  
BjørgåS jorDheIm 
med Stine Janvin Motland (vokal) og Christian Meaas Svendsen (kontrabass)

First Of All There Is Blue / Brown And I Got Ham / White And Blue
(This Section Includes Education)    
2013
Konsert–performance

Torsdag 19. september kl. 21.00 
Foajé
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Mandager kl. 20.00

16. 9. Johanna Zwaig (performance)
I’LL REPEAT THIS SONG UNTIL I’M KICKED OUT

23. 9. Vanessa Ohlraun (kuratert av V. Ohlraun)

30. 9. Celeste Najt (mixed media works) 
THE UNEXPECTED PART OF LIFE, Chapter 2*: Norway

7. 10. Fraksjon (gruppeutstilling) 
Filippa Börjesson, Christian Dugstad, Martin Harkjerr Halse, Anne Larsen, 
Anna Liljekrantz, Bjørn-Henrik Lybeck, Niklas Schjetlein og Anna Wergelius

 

(ONO) er et sosialt rom og utstillingskonsept med 
en-kvelds-utstillinger hver mandag. ONO drives av 
kunstnerne Tito Frey, Mohammed Fadlabi, Andreas 
Hald Oxenvad og Jon Benjamin Tallerås. Program-
met baserer seg på søknader og invitasjoner, og 
inneholder både uetablerte og etablerte kunstnere. 
Noen får utstillingserfaring, noen setter pris på en ny 
setting å bryne seg på. Kort installasjons- og utstill-
ingsperiode er rammen, og ofte vises arbeider som 
er tettere atelieret en institusjonen. 

ONO ønsker å være et upretensiøst visningsrom 
samtidig som det diskursive rommet er i fokus. 
Derfor er gratis mat, musikk og billige drikkevarer en 
del av konseptet, for å lage en avslappet atmosfære 
rundt kunsten og kunstneren som stiller ut. ONO 
bygger også et arkiv over alle utstillingene. Disse blir 
dokumentert og publisert på www.onogallery.com. 

ONO startet i 2008 i kantina til Kunstakademiet, 
flyttet 2010 til UKS, og i år til Kunstnernes Hus. One 
Night Only er juryert inn på Høstutstillingen på lik 
linje med de andre verkene som er sendt inn til 
vurdering.

* One night Only 

Talleiv Taro ManuM 
/ SiSter rain   

(Aslak Nygren / Eystein Hopland / Ulf Knudsen / Ivar Berge / Torben Grue 
+ Terje Nicolaisen / Odd Johansen)

ASFALT / TRAVELLER    
2013
8mm filmprojeksjoner med live lydspor / konsert

Fredag 11. oktober kl. 20.00 
Auditoriet 
 

* oi BrenDa
Senta-Rebecca Lürssen / Elin Rødseth / Tone Berg Størseth

Half the man and half the atmosphere   2013
Performance

Onsdag 9. oktober kl. 18.30 
Auditoriet
 



Kaja Leijon
f. 1980

Wasteland
2012
HD – video
10:00

*  Hanne Lillee
  f. 1988

Reaching Into Simmering Water
2013
Skulptur
140 × 40

↗ Playing with  Stones  
2013
Skulptur
21 × 160

* Cecilie Lind
 f. 1973
   
what the fuck is wrong with VISUAL 
CANDY
2012
Blandet/installasjon
Variabel



Edith Lundebrekke
f. 1959

Multi Meander I
2013
Relieff av malte trelameller
90 × 90

Multi Meander IV
2013
Relieff av malte trelameller
90 × 90

*  Rina Charlott Lindgren
 f. 1983

Uten tittel (diving)
2012
Blyant på papir
38 × 33

*  Lise Bjørne Linnert
  f. 1964
 
Fences
2009 – 2013 
Fotografisk dokumentasjon av performance,
tekst, installasjon
67 stk á 24 × 15
 Variabel



*  Arna Kristine Lund-Johnsen
  f. 1982
 
Drivhus
2012
Digital jacquard
119 × 74

Løvaas & Wagle
f. 1957 / f. 1956

Til Hanna, Agnes, Frida og 
Jessica
2012
Vev
255 × 310

*  Susanne Kathlen Mader
  f. 1964

Hendelser i stor høyde
2013
Installasjon, akryl og skulptur på vegg
Variabel

*  Carl Mannov
  f. 1990

Rulleskøjter
2012
Olje på lerret
190 × 145



“Moderne Ruiner” 
Elisabeth Engen / Grete Britt Fredriksen /  
Astrid Findreng
f. 1957 / f. 1957 / f. 1964
 
Tablå
2012
Tre, metall, litex, ledlys, glass, fotografi
31 × 48 × 22

*  Frode Markhus
  f. 1977

Stupet
2013
Akryl, oljepastell, kull,
fargeblyant på bomull
220 × 250

*  Carl Mannov
 f. 1990

Marskandiser  
2013
Mixed media
220 × 180 x130



*  Andreas Hald Oxenvad
  f. 1979
 
Drones and Bells and Predator Spells
2013
Lydinstallasjon
Variabel

*  Ruta Pakarklyte
  f. 1975

Brunt søppel
2010
Støpt porselen
65 × 60 × 56

*  Egil Pedersen
  f. 1976

Ealli guođđá joavkkus - Et dyr forlater sin 
flokk
2013
HD – video
4:58

*  Petter Napstad
 f. 1982

Utitulert
2013
Blekk på papir
50 stk á 29,7 × 21



Oscar Qvale
f. 1985

Song of the Scapegoat # 1-3
Video
3:00

Inger Johanne Rasmussen
f. 1958

Lykkehjul
2012
Tekstilintarsia
222 × 298

*  Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir
 f. 1983

Eat Me
2011
Video
Variabel

Pushwagner
f. 1940

Kunstnernes Hus 1981
2013
Olje på lerret
120 × 169,5

*  Urd Joachimsen Pedersen
  f. 1989

Hjelm 2
2013
Olje på lerret
113 × 113



Sten Are Sandbeck
f. 1969

→ Sirens (catwalk dummies) - 1
2012
Olje på lerret og blandet teknikk
260 × 60 × 60

↓ Sirens (catwalk dummies) - 2
2012
Olje på lerret og blandet teknikk
280 × 80 × 70

↘ Sirens (catwalk dummies) - 3
2012
Olje på lerret og blandet teknikk
270 × 120 × 60

*  Ellen Johanne Røed
 f. 1970

Skyvelære (while attempting to balance)
2012
Video
6:06

*  Pia Antonsen Rognes
 f. 1986

Soil For Rotten Seeds (Pink)
2013
Hånd og maskinsøm
150 × 150 × 70



*  Kent Fonn Skåre
 f. 1983

Uten tittel
2012
Inkjetprint på ubestrøket fotopapir, 
sponplate
62 × 42 × 2,4 

*  Eirik Senje
 f. 1982

Lamp and Light Reading
2012
Olje på lerret
100 × 70

Ulla Schildt
f. 1971

Backstage
2011
Archival pigment print
42 × 62

Sten Are Sandbeck
f. 1969

Fountainhead
2012
Olje på plast, fontene og blandet teknikk
140 × 60 × 60



*  Jon Benjamin Tallerås
 f. 1984

Inntrinn, Opptrinn, Tristesse
2012 
Acrylic One, mdf
19 × 220 × 30

Bente Sætrang 
f. 1946

breaking black
2012
lakk på lin, spray, collage
209 × 202

Kristin Sæterdal
f. 1963

The Blue Control Room
2012
Billedvev
155 × 385



Gelawesh Waledkhani
f. 1982

Henrettelsen i Paris  
9. januar 2013
2013
Tusj på akvarellpapir
56 × 77

*  Frida Vessia
 f. 1985

Kisses
2012 (1998)
Kyss på plakat
25 × 30

*  Ingrid Torvund
 f. 1985

Magic Blood Machine
2012
Video
21:56

Charlotte Thiis-Evensen
f. 1968

Uten tittel (2013)
2013
Video

Andreas Tellefsen
f. 1976

Hest
2011
Tusj, pensel, papir
50 × 50



*  Erlend Grytbakk Wold
 f. 1986

The Limitation is Us IV
2012
Akvarell på papir
100 × 70

*  Siri Wohrm
 f. 1985

EN MANN SOM DRIKKER ØL
1984
Ståltråd, kork, sikaflex, fyrstikker,
trepanel, tekstil
6 × 7 × 8

Aleksi Wildhagen
f. 1976

Til Det Norske Kongehuset
2013
Olje på lerret, fotografi på lerret
2 stk á 80 × 70
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Thomas Østbye
f. 1979

Out of Norway
2013
Videoinstallasjon

*  Davood Zandian
 f. 1954

→ Nazanin
2012
Olje på lerret
130 × 110

↙ Min far
2013 
Olje på lerret
68 × 55
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Statens 126. Kunstutstilling
Kunstnernes Hus 
Wergelandsveien 17, Oslo 
14. september – 13. oktober 
tirsdag – søndag 11.00 – 18.00

www.hostutstillingen.no 
www.facebook.com/Høstutstillingen, Statens  
Kunstutstilling 
www.instagram.com/Hostutstillingen 

Den Nas jonale Jur y  2013
Nils Olav Bøe (juryleder) 
Stefan Schröder  
Gunvor Nervold Antonsen 
Shwan Dler Qaradaki  
Kjetil Kausland 
Giske Sigmundstad

Arrangør
Norske Billedkunstnere (NBK) 

Utstillingsleder: Ingrid L. Lystad 
Prosjektkoordinator (vikariat): Ingrid Pettersen 
 
Prosjektkoordinator (permisjon): Charlotte Dølvik
Prosjektmedarbeider: Arja Wiik-Hansen
Administrasjons- og jurysekretærer:  
 Hanne Mandelid, Kine Simonsen
Teknisk koordinator: Lars-Erik Svensson
Teknisk konsulent: Jan Karl Schmidt
Teknikere: Lars Erik Engnæs, Christina Leithe Hansen,  
 Eirik Botten Nicolaysen, Hallgeir Tveitan,  
 Bertil Sørensen, Haraldur Karlsson
Redaktør katalog: Ingrid Pettersen
Design: Eriksen / Brown
Grafisk produksjon: TS Trykk
Annonseansvarlig: Siri Hermansen 
 
Webdesign: Eriksen / Brown
Foto katalog: Anu Vahtra: www.anuvahtra.com 
Redigering videoprogram: Bodil Furu
Musikalsk innslag åpning: Mari Kvien Brunvoll
Performance vernissage og åpning: DROMEDAR 

Krediteringer
Foto av jury: Kjetil Kausland
Foto av Ingrid L. Lystad: Benedicte Ellett von Brasch
Fotodokumentasjon; Azar Alsharif: Azar Alsharif 
Fotodokumentasjon; Bjørn Bjarre: Bjørn Bjarre
Fotodokumentasjon; Are Blytt / Jan Christensen: 
 Are Blytt / Jan Christensen
Fotodokumentasjon; Anja Carr: Anja Carr
Fotodokumentasjon; Else Marie Jakobsen: 
 Kjartan Bjelland
Fotodokumentasjon; Cecilie Lind: Ida Børsand 
Fotodokumentasjon; Susanne Kathlen Mader: 
 Susanne Kathlen Mader
Fotodokumentasjon; Inger Johanne Rasmussen: 
 Kai Wilhelm Nesler
Fotodokumentasjon; Jon Benjamin Tallerås:  
 Jon Benjamin Tallerås
 

Formidling
Åpningstider i utstillingsperioden:
tirsdag – søndag 11.00 – 18.00
Reservert skoleklasser 
tirsdag – fredag 09.00 – 11.00   
 
Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike grupper og behov.  
Kontakt post@billedkunst.no eller ring 22 59 40 64.

Offentlige omvisninger  
torsdag 19. september kl. 17.00 
torsdag 26. september kl. 17.00 
torsdag 3. oktober  kl. 17.00 
onsdag 9. oktober  kl. 17.00

Barnevognvisninger kl. 13.00 hver fredag.
  
Etter ordinær åpningstid kan vi tilby lukkede omvisninger 
med servering i samarbeid med Kunstnernes Hus’ bar og 
foajé. For mer informasjon: www.hostutstillingen.no

Salg 
Se prisliste. Vi minner om at det i tillegg til oppgitt pris  
kommer 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Takk til
Kunstnernes Hus 
Kunstnernes Hus’ bar og foajé 
Verter og omvisere på årets utstilling 
Institut français de Norvège 
Norske Kunstforeninger og  
NorgesGruppen 
Bildende Kunstneres Hjelpefond 
Fineart 
Dagsavisen 
KINOKINO 
AGS forsikring 
SKMU Sørlandets Kunstmuseum for utlån av  
Dromedarene II (Skriket), Else Marie Jakobsen 
Sissel Ree Schjønsby for utlån av  
Utsikt fra luftskipet Norge II, Sissel Calmeyer 
Kari Dyrdal og Sissel Blystad for minnetekst om Sissel 
Calmeyer 
Janne Leithe for minnetekst om Else Marie Jakobsen

Tegnforklaring 
* = debutant 

 

Statens Kunstutstilling
Høstutstillingen 

Hilde tørdal
styreleder i norske Billedkunstnere

Det er Munch-år i år. Fra nasjonalmuseet og 
Munchmuseet kan man rapportere om 300 000 
besøkende på to måneder, og flere skal det bli. 
Munch står i en særstilling i norsk kunst, og vi er 
veldig stolte av ham. Han malte og gjorde grafikk 
av menneskets innerste og mest intense, primale 
følelser. Derfor traff han på mange måter også 
blink rett inn i hjertene våre. Det gjør ofte vondt 
å se kunsten hans, og det rå og mange ganger 
uferdige uttrykket som han lot stå som det var – 
sårbart for kritikk – gjorde at han opplevde mye 
motbør i sin samtid. Det ble ofte furore når han 
stilte ut, men han hadde alltid en fast gruppe 
mennesker som støttet ham. Ofte var han fattig 
og fikk hjelp fra familien som egentlig ikke hadde 
så mye å rutte med de heller, men som trodde 
på sin edvard tross ryktene om hans utsvevende 
liv og mentale tilstand med angst. Han slet med 
psyken og traumene fra barndommen, hvor han 
hadde opplevd sykdom og død, men dette ble 
også styrken som gjorde ham i stand til å se klart 
hva som var viktig her i livet, og ha fokus på det. 
Miljøet han vanket i påvirket og stimulerte ham til 
å jobbe videre, til tross for skandaleutstillingene 
og slakt på Høstutstillingen åtte av ni ganger.
Det som gjorde at han orket å søke år etter år og 
trosse kritikken var det faktum at Den nasjonal 
Jury, fagfeller han hadde respekt for, hadde antatt 
bildene og dermed gav ham faglig tyngde og giv til 
å fortsette sitt kunstneriske virke.

Hvordan ville vi tatt imot bildene hans i dag, med 
dagens metaforer, assosiasjoner og visuelle bil-
ledverden? tåler vi egentlig det samme rå uttryk-
ket når det kommer fra annet hold, der det ikke 
ennå er opplest og vedtatt at det skal få en stor 
plass i kunsthistorien?

i sommer kom det opp en sak som er interessant 
i forhold til Munch og hans samtid, sammenliknet 
med arven fra ham og vår egen samtid. Vanessa 
Bairds maleri «lyset forsvinner – bare vi lukker 
øynene» i Helsedepartementet minner de depar-
tementsansatte for mye om 22. juli, kunne vi lese i 
avisen. Myndighetene ønsker ikke det siste av tre 
bilder de har bestilt av kunstneren, og orienterer 
om dette i et brev. «Blant motivene finner man 
både skjeletter og tilsynelatende døde kropper, 
i tillegg til papirene som flagrer i vinden» uttaler 
departementsråd larsen, og legger til at det også 
er dårlig akustikk i rommet, slik at det ville være 
bedre med for eksempel et tekstilarbeid.

Verket består av en hel rekke motiver fra Bairds 
kjente univers som hun har jobbet med hele sitt 
kunstnerliv. som hos Munch vises menneskets 
mørkere sider med angst og sykdom, noe Baird 

tar opp sammen med kjente norske eventyrfigurer 
og symboler hun har komponert sammen til en 
frise. Her jobbes det i en nordisk tradisjon med 
røtter langt tilbake i tid, og med tematikk som har 
samme mørke og tyngde, men her vist fra en kvin-
nes synsvinkel. i tillegg til Munchs 150-årsjubi-
leum, feirer vi like mye 100 år med stemmerett for 
kvinner. Mye har skjedd på de 100 årene, særlig 
synet på kvinners evner til å delta selvstendig i 
samfunnet og bli hørt på lik linje med menn, har 
endret seg. som i Munchs livsfrise, tar Baird opp 
tematikk som pirker borti såre følelser og som 
oppleves vondt å bli minnet på for alle som har 
opplevd sorg og smerte. Formalt gjør hun det med 
et moderne og unikt formspråk, slik bare hun kan. 
Dette er kvalitet, evig aktuelt, og kraften i uttryk-
ket er sterk.

selvfølgelig er det ingen som har lyst å legge stein 
til børa til ofrene for terroranslaget 22. juli, og det 
er vanskelig for oss å argumentere mot av hensyn 
til dem. At noen er ekstra følsomme for sterk 
kunst i en periode med sorg, er forståelig. Men det 
burde likevel ikke brukes som et argument for å 
fjerne et kunstverk, som skal henge sammen med 
to andre arbeider, fra offentligheten uten engang 
å ha sett det. Veldig mange gleder seg over 
meningsfull kunst som verken er lett fordøyelig, 
ufarlig eller uengasjerende.

slik formulerer en annen departementsansatt 
hvordan hun opplever kunsten i forbindelse med 
kritikken: «Jeg har alltid likt Vanessa Bairds kunst 
og ble gledelig overrasket da hun fikk oppdraget i 
nye regjeringslokaler R6. Overrasket fordi kunsten 
hennes kanskje ikke går hjem i alles hjerter. Det 
er så dundrende ærlig og sant det hun gjør at det 
muligens er vanskelig å svelge. (...) Men er ikke 
det greia med kunst da? De assosiasjonene og de 
følelser kunsten vekker hos meg sier vel også mye 
om hvem jeg er, hvor jeg er og hva jeg har opplevd? 
(...) Noen blir berørt av kunsten til Vanessa, noen 
blir livredde av ballonger som sprekker, andre tåler 
ikke sirener. Ballonger er fryd for noen og helvete 
for andre. Det er kunst og. Mitt tips er å stille seg 
foran Vanessas vegg. Bruk tid, se og finn utallige 
gode, ærlige og morsomme historier.»

Kulturministeren selv etterlyste tidligere i vår mer 
kunst som kan være støtende og provoserende. 
Hun sa at hun mente demokratiet var avhengig 
av at grenser sprenges, og ønsker seg en ved-
varende, levende diskusjon om kvalitet. Videre 
at det utvider ytringsrommet når kulturuttrykket 
er litt på siden av det vi hadde ventet oss, og hun 
utdyper: «Et uttrykk for kvalitet kan være at man 
klarer å være nyskapende selv om man tilhører en 
tradisjon, for eksempel gjenskape teaterstykker, 
men gi det en ny dimensjon». At kunst og kultur 
ikke bare skal være «hyggelige opplevelser for 
alle, men også kan være provoserende, støtende, 
aggressiv og spissformulert», ser hun som en stor 

KUNSTEN FØRST! 
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nils Olav Bøe
Juryleder

er Høstutstillingen en viktig utstilling og arena for 
å presentere norsk samtidskunst? Kan en jury på 
seks tilfeldig sammensatte jurymedlemmer og 
med ulik bakgrunn, lage en god utstilling basert 
på 6000 innsendte arbeider? svaret er ja.

statens Kunstutstilling er den best besøkte årlige 
utstillingen i norge, og er dermed en viktig arena 
for norsk samtidskunst sett i et samfunnsper-
spektiv. Kunstformidling til barn og unge gjennom 
skolebesøk er en viktig oppgave for utstillingen. i 
år vises også utstillingens videoprogram i sam-
arbeid med norske Kunstforeninger i utvalgte 
kunstforeninger landet rundt.

Høstutstillingens jury består alltid av kunstnere. 
Med sin kompetanse og erfaring kombinert med 
en uavhengighet fra å ivareta egen profil eller egne 
økonomiske interesser, representerer juryen en 
viktig kontrast til andre deler av kunstscenen. slik 
markerer Høstutstillingen seg som en viktig mot-
vekt til det mer lukkede kunstnettverket, der kura-
torer, museer og de private galleriene dominerer.

Alle kan søke statens Kunstutstilling, og alle får 
en mulighet. Om man ikke kommer med første 
gang, så kanskje neste gang. Høstutstillingen 
er en viktig utstilling for debutanter, som her får 
vist sin kunst for et stort publikum. slik fungerer 
Høstutstillingen som en døråpner til kunstscenen. 
Det viktigste for at Høstutstillingen skal fortsette 
å være et levende og dynamisk utstillingsrom, er 
likevel at flest mulig kunstnere søker, debutanter 
så vel som etablerte. Årets utstilling viser verk av 
95 kunstnere. Av disse er 45 debutanter.

i år har vi to markeringer, edvard Munchs 
150-årsjubileum og 100-årsjubileet for kvinners 
stemmerett. Munch deltok på Høstutstillingen 
hele ni år på rad i perioden 1883–1891 og fikk i 
alt 34 verk antatt. i fjor markerte Høstutstillingen 
Munchs kommende 150-årsjubileum ved å 
stille ut Munchs kamera og fotografier. i år viser 
Høstutstillingen kommunikasjonen mellom Munch 
og Halfdan nobel roede fra 1943 om hvor Munch 
ønsket at hans museum skulle plasseres. i tillegg 
stiller vi ut arkitektskissen av l. thrap-Jensen 
over den aktuelle plasseringen i Vigelandsparken 
vis-à-vis Vigelandsmuseet. Denne presentasjonen 
kommenterer prosessen fra Munchs død i 1943 
og frem til i dag, når Munchmuseets form og 
beliggenhet endelig er bestemt.

100-årsjubileet for kvinners stemmerett har vi 
markert ved å presentere to sentrale kvinnelige 
tekstilkunstnere, else Marie Jakobsen (1927–
2012) og sissel Calmeyer (1941–2012). Begge 
kombinerte faglig dyktighet og politisk engasje-
ment i arbeider som utfordret konvensjoner innen 
tekstilkunsten. Høstutstillingen ønsker å hedre 
deres minne.

Juryen vil takke den nå avtroppende utstillingsle-
der ingrid lydersen lystad for et godt samarbeid 
og en fremragende innsats for Høstutstillingen 
gjennom årene.

Den nasjonale Jury takker alle kunstnere som har 
bidratt til å skape det som er blitt årets utstilling.

på vegne av Den nasjonale Jury ønsker jeg alle en 
god kunstopplevelse.

Fra venstre mot høyre:  Kjetil Kausland, ingrid l. lystad (utstillingsleder), nils Olav Bøe (juryleder), Giske sigmundstad, stefan schröder,  
  Gunvor nervold Antonsen, shwan Dler Qaradaki 

verdi. «Kvalitet i kunsten er til syvende og sist det 
ypperste og det vesentlige målet.»

empati og samtaler er god medisin mot trau-
mer og angst. Ønsker vi at kunst skal holde god 
kvalitet og være verdifull, må vi la kunstnerne få 
frihet og gode forutsetninger for å jobbe. Det kan 
muligens tolkes som en heder at myndighetene 
lager skandale ved å trekke bestillingen av dette 
verket, og det er ingen som helst tvil om at man er 
i celebert selskap rent kunsthistorisk. Men vil de 
virkelig opptre slik, nå i våre dager? Har vi virkelig 
ikke kommet lenger på hundre år?

Valgkampen er i gang og partiene har gjort kultur 
til en valgkampsak. Det er kjempeflott. Med bred 
enighet om én prosent av statsbudsjettet til kunst 
og kultur, skulle det være grunn til å være optimist. 
Men selv med denne allerede heftige økningen 
ligger billedkunstnerne, som leverer grunnlaget 
for verdiskapningen i feltet, fremdeles dårlig 
an. Det skal lønne seg å arbeide og levere høy 
kvalitet, men når vi ser på inntekten til en gjen-
nomsnittskunstner med høy utstillingsvirksomhet, 
ser vi vanligvis det motsatte. slik bør det ikke 
være. Her har nBK en viktig jobb å gjøre fremover, 
slik at billedkunstnerne får gode arbeids- og 
inntektsforhold, sikres sosiale rettigheter og pen-
sjon. Verdien av arbeidet vi gjør må vurderes opp 
og honoreres i forhold til det arbeidet vi faktisk 
legger ned.

Vi er kunstnere med lange, stolte tradisjoner og 
jobber i et konstant utviklende og utfordrende 
yrke. Vi er en viktig del av samfunnsøkonomien. 
Vi leverer utallige verk og opplevelser hvert 
eneste år til et økende publikum. Høstutstillingen, 
statens Kunstutstilling, viser årlig et lite utvalg av 
dette og fyrer på mange måter av startskuddet for 
kunståret etter sommerferien. 

Gjennom offentlig støttede visningssteder skapes 
en arena hvor kunst kommer publikum til gode. 
Oftest ikke i form av salg, men som opplevelser og 
som rom for refleksjon. Dette bør også legges til 
grunn for fordelingen av økonomien innen institu-
sjonene. Kunstnernes arbeid må komme til syne i 
budsjettene, og regnskapene bør vise en betyde-
lig større del som går til produksjon, vederlag og 
honorar. Her har vi en lang vei å gå, og det blir en 
av hovedutfordringene for feltet fremover. Får vi 
til dette, vil det gi heder, status og livsgrunnlag 
til kunstnerne, som har hatt svært vanskelig for å 
bli hørt i sine krav til tross for god dokumentasjon 
om situasjonen. Og til dem som tror kunstnere 
jobber best når de lider: Munch jobbet like godt i 
Kragerø-tiden, da han var etablert og velstående, 
som da han var fattig kunstner i Berlin. Gi derfor 
billedkunstnerne en sjanse til å vise sitt fulle 
potensial, og vi skal ta kulturnasjonen norge til 
nye høyder.

Kunsten først!

HØSTUTSTILLINGEN 2013
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«Vi beveger oss i bilder» skrev stein Mehren i sin 
kantate til Høstutstillingens hundreårsjubileum i 
1987. Og han hadde rett. Vi beveger oss i bilder. 
Bildene følger oss fra drømmenes verden og ut i 
våre daglige utfordringer. Kanskje er det derfor 
Høstutstillingen kan engasjere så sterkt?

Kunsten er som vitenskapen – forskende og 
søkende. Men den har aldri fasitsvar. Den beveger 
seg både i dybden og på overflaten, og i glimt kan 
den skape verdier som har evighetsperspektiv. 
Bildene blir del av vår felles bevissthet. slik vi 
for eksempel kjenner edvard Munchs «Det syke 
barn» og «skrik». Men de aller fleste verk på 
Høstutstillingen lever kun som korte glimt. De er 
øyeblikksvitner.

Høstutstillingen er enestående. 
Den er europas eneste gjenle-
vende «salong» fra tiden etter 
den franske revolusjon. Fra den 
gang kunstnerne tok styringen 
i opposisjon mot den domine-
rende kunstoppfatning. Med 
Christian Krohg, Fritz thaulow 
og erik Werenskiold i spissen 
brakte de unge radikale kunst-
nere ideene fra paris hjem til 
Christiania. De sørget dessuten 
for å sikre kunstnernes inn-
flytelse ved å alliere seg med 
myndighetene. Fra 1884 har 
kunstnernes utstilling også vært 
norges nasjonale kunstarena, 
statens Kunstutstilling.

Jeg har vært så heldig å få muligheten til å følge 
denne fantastiske kunstmønstringen fra begyn-
nelsen av 1990-tallet og sett utviklingen på nært 
hold. sett hvordan kunstbegrepet har åpnet seg 
fra å kun dreie seg om seks faste kategorier – til 
å romme en uendelighet av uttrykksmåter og 
materialer. sett hvordan norske kunstnere i stadig 
større grad blir internasjonalisert. sett hvordan 
Den nasjonale Jury har forandret seg i takt med 
tiden. Fra å være 18 personer i seks faggrupper til 
å være seks personer i én gruppe. Fra å være valgt 
ut fra fagkompetanse til å bli valgt ut fra personlig 
kunstnerskap, det vil si kompetanse og kunstne-
risk bakgrunn.

Også utstillingsmessig er mye forandret. 
Veggflater og gulvareal er ikke lenger bare 
midler til å plassere kunstverk. De har fått egen-
verdi. utstillingsstrategi og utstillingsdesign er 
blitt sentrale begrep som handler om å legge 
best mulig til rette for møtet mellom kunsten 
og publikum. rommet skal spille på lag med 
verkene. Og av slikt kan det naturligvis oppstå 
«kollisjoner». Det er ikke alltid at kunstverkets 

opphavsmann eller -kvinne er enig med juryens 
monteringsansvarlige.

Den mest høylytte protest kom i 1995. Juryens 
monteringsgruppe hadde gjort venstre sal i 
Kunstnernes Hus om til en gammeldags «salong», 
slik Høstutstillingen var på 1880-tallet, med 
bilder som hang tett i tett. Blant bildene var også 
Odd nerdrums monumentale maleri av Cato Zahl 
pedersen. Det er formiddag bare et par dager før 
åpning. Katalogen er ferdigtrykket og vi er i full 
gang med å forberede åpningsseremonien. iført 
mørk kjortel og ved hjelp av sine elever bryter 
nerdrum reglene. Han kommer inn i salen, hekter 
maleriet ned fra veggen, bærer det ut og forlater 
Kunstnernes Hus. plassen på veggen er blitt tom. 

Men i katalogen er bildet på 
plass. Og det blir skandale. 
skandaler kan som kjent 
også ha positive virkninger. 
i løpet av de fire ukene 
Høstutstillingen var åpen, 
fikk den omtrent like mange 
besøkende som Museet for 
samtidskunst hadde hele 
dette året.

et annet år med oppbrudd 
fra regler og i takt med 
tiden var året 2001. Juryen 
ønsket å spisse utstillingen. 
Vise kunst som kunst – vise 
utstillingen som helhet – og 
ikke enkeltverk som re-

presentasjon av faggrupper. Det førte til at Den 
nasjonale Jury valgte ut tidenes minste utstilling. 
Av 1447 søkere deltok kun 25 kunstnere med 51 
kunstverk. utstillingen viste bare én skulptur og 
ett grafisk blad. Og for første gang etter at tekstil 
fikk egen jury i 1976, viste utstillingen ingen 
tekstile arbeider. 

Hvor ble det av målsettingen om å vise et «tverr-
snitt» – det representative utvalg – av norsk 
billedkunst? 

reaksjonene var splittet. Mens Dagbladets 
Harald Flor kalte dette «halvveis harakiri», mente 
Aftenpostens lotte sandberg at utstillingen la 
forholdene «til rette for en poengtert presentasjon 
av norsk samtidskunst».

Kunsten speiler tiden – speiler samfunnets ut-
vikling på mange ulike måter. Og Høstutstillingen 
er som årstiden, når bladene på trærne i 
slottsparken tar høstdrakten på, åpner den 
dørene på Kunstnernes Hus. Men under annen 
verdenskrig var utstillingen stengt. Kunstnerne 
ville ikke bøye seg for nazi-styret.

LENGE LEVE HØSTUTSTILLINGEN!
Utstillingsleder takker for seg

ingrid lydersen lystad



8 9

ingrid lydersen lystad
utstillingsleder

«Jeg tror ikke på den kunst som ikke har tvun-
get seg frem ved menneskets trang til å åpne 
sitt hjerte.» Edvard Munch

i år feirer vi 150-årsdagen for edvard Munchs 
fødsel. Jubileet startet allerede i fjor med utstil-
lingen «Det moderne øye» som gikk sin seiers-
gang i europa. Den ble opplevd av rundt en mil-
lion mennesker i byene paris, london, Frankfurt 
og Oslo. Den 2. mai 2012 gikk Munchs maleri 
«skrik» på auksjon hos sotheby’s i new York. 
prisen ble 119 922 500 dollar. Dette tilsvarte 
omtrent 700 millioner kroner og er en av de 
høyeste prisene noensinne for et maleri omsatt 
på det åpne markedet. i dag anerkjennes edvard 
Munch som en av verdens fremste billedkunst-
nere. Men hans første tid som billedkunstner 
var turbulent, og på Høstutstillingen møtte han 
kraftig motstand. Hvordan opplevde edvard 
Munch selv Høstutstillingen? Og hva har denne 
utstillingen betydd for kunstneren som i dag er 
en av verdens fremste?

Første gang Høstutstillingens publikum fikk se 
Munchs kunst, var i 1883. utstillingen åpnet 
den 9. desember, tre dager før Munch fylte 
20 år. Dette var året etter at de unge radikale 
kunstnerne hadde vist sin første kunstutstilling i 
opposisjon mot Christiania Kunstforenings kunst-
politiske dominans, og året før kunstnernes utstil-
ling fikk status som nasjonal kunstarena og ble 
statens Kunstutstilling. Men ikke minst: Året 1883 
åpnet rekken av utstillinger med de nyeste maleri-
ene av edvard Munch. Han deltok med til sammen 
34 bilder, bare fire ble refusert.1 i hele ni år på 
rad, fra han var 19 til han ble 28 år, engasjerte og 
provoserte han publikum på Høstutstillingen. Men 
så var det slutt. etter 1891 sendte aldri Munch inn 
bilder til utstillingen. Og et nytt spørsmål dukker 
opp. Hvorfor sluttet han?

19 år og debutant
som debutant på Høstutstillingen i 1883 ble 
edvard Munch godt mottatt. Dette året deltok han 
med to tegninger og et maleri. Maleriet hadde 
tittelen «paa Morgenkvisten».2 Munch forteller: 

«De syntes alle sammen udmerket godt om 
det … Krohg som er kommen hjem fandt det 
aldeles ‘superbe’ …»

Også aviskritikken gjorde ham glad: 
 

«Jeg for min part er svært fornøiet over den 
gode kritikk jeg fik af Werenskiold i Dagbladet, 
samt den af Gunnar Heiberg.» 

Munch legger til at det sågar hadde vært tale om 
at maleriet skulle kjøpes inn til nasjonalgalleriet. 
Men på Høstutstillingen tre år etter var reaksjo-
nene totalt forandret. Munch forteller at etter å ha 
opplevd publikums reaksjoner inne i salen, gikk 
han ut. Der ble han møtt av følgende salve:

«Du maler som et svin, Edvard – hvordan er det 
du tegner hender?
De ser ut som klubber!»

Dette utbruddet er et godt eksempel på hvordan 
Munchs bilder ble mottatt den første tiden. Desto 
mer interessant er denne bemerkningen fordi den 
ikke kom fra en «vanlig publikummer», men fra en 
av hans egne kolleger, nemlig Gustav Wentzel.

i sitt skrift «livsfrisens tilblivelse» forteller Munch 
om dette opptrinnet.3 Wentzel var da ifølge 
Munch «tidens feirede kunstner». noe som også 
ble bekreftet på Høstutstillingen hvor Wentzel 
var representert med hele åtte malerier. Gustav 
Wentzel representerte den gang den nyeste ret-
ning i billedkunsten, nemlig naturalismen. Det var 
Wentzels maleri «et snekkerverksted» som hadde 
utløst billedkunstnernes boikott av Christiania 
Kunstforening og som endte med at billedkunst-
nerne tok makten i egne hender.

Kunstnerisk kvalitet?
Kunstforeningen var den gang den mektigste 
institusjonen i norge når det gjaldt kjøp og utstil-
ling av kunst. i styret satt embetsmenn og kjøp-
menn, men ingen billedkunstnere. Og da Wentzel 
søkte Kunstforeningen om å få stille ut maleriet 
«et snekkerverksted», ble han avvist. Bildet er en 
virkelighetstro fremstilling hvor snekkeren er i full 
gang med å høvle, mens stadig mer trespon sam-
ler seg på gulvet. Over vedovnen i hjørnet henger 
sokker til tørk.

Avvisningen av dette svært naturalistiske bildet 
viste tydelig at Kunstforeningens kompetanse når 
det gjaldt kvalitetsvurdering av radikal sam-
tidskunst, ikke holdt mål. lederne i aksjonen 
var Christian Krohg, Fritz thaulow og erik 
Werenskiold. Det stod om ytringsfrihet og kunst-
nerisk kvalitet, selve fundamentet for billedkunst-
nerne som yrkesgruppe. De hadde opplevd den 
radikale kunsten i paris og sett hvordan franske 
kunstnere i 1882 hadde overtatt styringen på 
salongen, den gang verdens fremste kunstmøn-
string. nå gjaldt det norge og muligheten til å 
kunne leve av sin kunst. streiken endte med at 
de radikale kunstnerne skapte sin egen utstil-
ling. Den 14. november 1882 åpnet de dørene 
til den første Høstutstillingen. Fire år etter stod 
allikevel den radikale Wentzel på gaten utenfor 
Høstutstillingens utstillingslokale sammen med 
Munch og var kraftig irritert. Bildet som hadde 

Også tragedien den 22. juli 2011 har satt merke 
på Høstutstillingen. Juryen var ferdig med første 
juryering i mai. Verkene som skulle videre til en 
siste vurdering var valgt ut. Bare fullførelsen av ett 
verk gjensto. Dette var et prosjekt av kunstneren 
Bård Ask hvor hele veggen mot slottsparken 
skulle dekkes med et tynt lag av rent gull. i 
denne gullfilmen skulle han forme ett eneste ord. 
Juryen godkjente prosjektet uten å vite hvilket 
ord kunstneren ville velge. så kom den 22. juli. 
Ordet kunstneren valgte ble RELIEF. Dette ordet 
viser til proporsjoner. Men det betyr også trøst 
og forsoning. Da utstillingen åpnet i 2011, lyste 
denne veggen på Kunstnernes Hus mot oss og ga 
rommet en ny og annerledes dybde.

i Høstutstillingen har norge en vesentlig verdi. 
Det dreier seg om ytringsfrihet. Det dreier seg om 
nyskapning og det dreier seg om å se vesentlige 
sider ved våre liv. slik står Høstutstillingen vakt om 
det vi så stolt kaller norske verdier.

Å våge er en viktig del av kunstfeltet. Det er modig 
å sende inn sitt verk til Høstutstillingen – modig å 
utsette seg for andre menneskers blikk, erfaring 
og kritikk. Modig slik å slippe taket et øyeblikk. 

takk til kunstnerne som våger. som gjør at 
Høstutstillingen lever i beste velgående! takk til 
Den nasjonale Jury – som i motgang og medgang 
har brynet seg på hverandre og valgt ut den 
kunsten de mener er mest representativ for det 
som skjer i norge akkurat nå. takk til gode kol-
leger i norske Billedkunstnere og i Kunstnernes 
Hus som har gitt inspirasjon i arbeidet for å gjøre 
Høstutstillingen som institusjon enda bedre. Vi er 
glade for at interessen for å delta er økende blant 
kunstnere og at søkertallet er omtrent doblet i 
løpet av ti år. i år ønsket 2300 personer å delta. 

Også publikum følger aktivt med på hva som 
skjer på Høstutstillingen. Fremdeles engasjeres 
både eliten og det brede lag. Og vi er stolte av 
at Høstutstillingen i fjor kom inn i en interna-
sjonal sammenheng. For første gang vendte 
Høstutstillingen tilbake til sine røtter i paris. Det 
skjedde ved at utstillingens videoprogram ble vist 
i samarbeid med «les rencontres internationales 
paris/Berlin/Madrid» i palais de tokyo. Jeg håper 
at vi kan fortsette dette samarbeidet.

For meg er det rart å takke for seg. som kjærlig-
hetsforhold er dette ingen avskjed! Det er en  
ny begynnelse.

Hvorfor trenger vi kunst? 

Jeg tror at edvard Munch ga oss et grunnleggen-
de svar da han sa at han i sin kunst hadde forsøkt 
å få forklart seg livet og dets mening. Han hadde 
også ment å hjelpe andre til å klarlegge seg livet. 
Vi trenger kunsten fordi den kan vise oss viktige 
sider ved våre egne liv, hjelpe oss til å forstå. 

Mens den østerrikske filosofen theodor Adorno 
sammenlignet kunsten med regnbuen, nærmet 

den sveitsiske dybdepsykologen Carl Gustav Jung 
seg fenomenet fra en annen side. Han sa:

 «... jo mer av det ubevisste, jo mer myte vi 
greier å gjøre bevisst, desto mer liv integrerer 
vi.»

Det er i dette landskapet kunsten blir til. til dette 
landskapet hører også den svenske nobelprisvin-
ner thomas tranströmers erfaring fra en opple-
velse i en romansk kirke. Han forteller i sitt dikt 
«romanske buer» at han står under kirkens buede 
hvelv, omgitt av turister. plutselig åpenbarer en 
engel seg for ham. Vi ser det for oss, hvordan 
engelen bøyer seg ned mot ham. Kanskje den 
hvisker «Husk Kjærlighetens evangelium». i diktet 
forteller tranströmer at engelen omfavner ham 
med ordene:

«Skam deg ikke fordi du er menneske,
Vær stolt!
Inne i deg åpner det seg hvelv bakom hvelv
Uendelig,
Du blir aldri ferdig.
Og det er som det skal.»

Det er i dette landskapet vi lever. Her hører  
kunsten hjemme. Kunsten kan man aldri ta  
avskjed fra. Den finnes som bilder inne i oss.  
takk for en fantastisk tid.

lenge leve Høstutstillingen!

EDVARD MUNCH OG HØSTUTSTILLINGEN
En fortelling om nødvendighet
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sin mor i 1868. Da var han bare fem år gammel. 
Han var 14 år da hans søster sophie døde, hun 
bare ett år eldre. Både moren og søsteren døde av 
tuberkulose.
Munch minnes: 

«… jeg påstår at det næppe er en af disse 
malere der således havde gjennemlevet til siste 
smertensdrik sit motiv som jeg i det syge barn. 
For det var ikke bare meg der sat der – det var 
alle mine kjære.»

Og han fortsetter: 

«I Det syke barn brøt jeg meg nye veier – det 
var et gjennombrudd i min kunst – Det meste 
av hva jeg senere har gjort, fikk sin fødsel i 
dette bildet.» 

Munchs mål var å vise den indre virkelighet. Den 
er dypt personlig. Både for kunstneren og for 
betrakteren. Med dette verket åpnet Munch for en 
ny retning i kunsten, nemlig ekspresjonismen.

Men på Høstutstillingen i 1886 var det få som 
skjønte hvorfor Munch malte slik han gjorde. på 
Gustav Wentzels irritasjon over mangelen på ma-
leferdighet, svarte Munch: «Vi kan ikke alle male 
kvist og negl!» like klar som Munch var i svaret til 
Gustav Wentzel, like tydelig besvarte han kritikken 
fra publikum dette året. Han startet nemlig på 
et nytt maleri med det samme motivet. et maleri 
publikum skulle forstå og som samtidig skulle 
være sant! Munchs svar ble maleriet «Vår» (1889), 
et naturalistisk mesterverk.4 Om dette maleriets 
plass i sitt kunstnerskap, forklarer han: 

«I ‘Vår’ – den syke pike og moren ved det åpne 
vindu med innstrømmende sol – tok jeg avskjed 
med impresjonismen og realismen.» 

slik gjorde den 26 år gamle kunstneren kritik-
ken til skamme. naturligvis kunne han tegne 
hender! Dessuten bestemte han seg for å gå 
enda lenger. Han begynte å forberede sin første 
separatutstilling.

Aviskritikk
ser vi nærmere på kritikernes mottagelse av edvard 
Munchs nyeste malerier på Høstutstillingen, er det 
ikke mye oppmuntring å finne. Motbøren fikk høye 
ekko i avisene. Her kommer et lite utvalg: 
 
1884:  «Flauhed og Smagløshed – den bedste 

Parodi paa Kunst, som nogen kan ønske 
sig.»  

Dagen, 15.11.1884 

1885:  «I Vedkommendes Ansigt har diverse af 
disse Klatter fundet Plads, deriblandt en 
stor hvid Plet, der figurerer for det ene Øie 
... Dette er Impressionismens Yderlighed, 
Kunstens Vrængebillede.»  

Aftenposten, 05.11.1885 

om «portrett av Karl Jensen-Hjell»

1886:  «Der er Genialitet hos Munch, men der er 

ogsaa Fare for, at den skal gaa i Hundene … 
(…).Som denne ‘Studie’ (!) nu er, er det kun 
et kasseret, halvt udskrabet Udkast. Han er 
selv blevet træt under Arbeidet. Det er en 
Abort, en af de, som Zola saa glimrende har 
skildret i l’oeuvre.» 

Morgenbladet, 9.11.1886. 

Andreas Aubert om «studie»,

 i dag «Det syke barn»

1887: «Hjerneanstrengelsene lader til at være 
for sterke for ham der sidder i Midten. Det 
stirrende tomme Blikk røber, at Situationen 
ikke er uden fare for hans mentale Tilstand.»

 Morgenposten, 20.10.1887 om «Jus»

1888: «En i teknisk Henseende endnu lavere 
Plads indtager E. Munchs ‘Aften’ No. 108, 
… Det Hele er saa ubeskrivelig slet i enhver 
Henseende, at det nærmest virker komisk, 
(…) og bidrar kun til at nedsætte vor Kunst 
i den almindelige Agtelse, paa samme Tid 
som unge Kunstnere selv forvirres og vildle-
des derved.»

  Aftenposten, 5.10.1888 om «Aften»

1889: «… så ringe kunstnerisk Værd, at dets 
Nærværelse paa Udstillingen vanskelig 
lader sig forsvare.» 

 Aftenposten, 5.10.1889 om «Aften»

1890: «Han har nemlig i Paris forsset sig paa en 
ny Maner, som paa vor Udstilling repræ-
senteres ved et Genrebillede af den fran-
ske maler Pizarro og gaar du paa ved en 
prikket Maling paa Kridtgrund at fange det 
vibrerende Sollys. Men Forsøget er ganske 
mislykket saavel for Franskmanden i hans 
‘Causerie’, der træffende er sammenlignet 
med et Stykke Uldbroderi, som for hans 
norske Efterligner …» 

Morgenbladet, 16.10.1890 om «Carl-Johan»

1891: «Se paa hans Billeder iaar, der alle er sam-
lede i en Krog for sig selv,- ‘Latterkrogen’, 
som Kristianiavittigheden har døpt den. Ti 
saadan Jubel, som der er i den Krog, skal 
man lede længe efter.» 

Kristianiaposten, 14.11.1891

Kritikken av Munchs malerier kan synes drepende. 
Desto mer interessant er det at han ikke resigner-
te og sluttet å sende inn bilder til Høstutstillingen. 
tvert imot. Han fortsatte sin kunstneriske karriere.

Hvorfor holdt Edvard Munch ut?
Det er ikke mye vi finner i Munchs notater og 
brev når det gjelder hans generelle syn på 
Høstutstillingen. Men i 1884, da kunstnernes 
utstilling fikk status som nasjonal kunstarena, 
skrev han: 

«Ja, nu er da vor store salong forbi og indtrykket 
jeg har tilbage af den er mat. Den var så over 
all maade hæderlig norsk hæderlighed. Ikke et 
billede har levnet tilbage et indtryk som nogle 
sider av et Ibsensk drama.»

vekket denne reaksjonen var maleriet «studie». 
i dag har det tittelen «Det syke barn» – også 
kjent som «syk pike». skulle ikke nettopp Gustav 
Wentzel, «tidens feirede kunstner», være åpen for 
Munchs nyeste arbeider?

Den som vil til kilden, må gå mot strømmen
For bedre å forstå Kunstforeningens reaksjon 
overfor «et snekkerverksted» og Gustav Wentzels 
utbrudd da han hadde opplevd edvard Munchs 
«studie», må vi gå bakover i tid. For begge disse 
maleriene er på hver sin måte gode eksempler på 
brudd med anerkjente uttrykksmåter og samtidig 
en begynnelse på nye retninger i billedkunsten. 
etter at norge i 1814 var blitt selvstendig, var 
behovet stort for å stadfeste en nasjonal identitet. 
litteratur og billedkunst hadde i denne sammen-
hengen en spesiell rolle.

Høydepunktet blant de nasjonalromantiske 
maleriene var Adolph tidemands og Hans Gudes 
mesterverk «Brudeferden i Hardanger». Bildet 
fikk en spesiell markering våren 1849 da det 
ble vist som et «tableau vivant» – et «levende 
bilde» – på Christiania theater. som i maleriet 
var brudefølget kledd opp i Hardangers vakre 
bunader og Ole Bull, som hadde vært modell for 
felespilleren, var kommet hjem i ens ærend og 
hadde tatt plass foran i båten. salen var fullsatt til 
siste plass. Da koret stemte i med sangen som var 
skrevet spesielt for anledningen, nådde begeist-
ringen historiske høyder. Denne kvelden ble bilde, 
musikk og dikt et stort nasjonalt symbol. Kanskje 
var også Bjørnstjerne Bjørnson til stede i salen. 
Det var jo nettopp i en slik patriotisk stemning at 
norges nasjonalsang ble unnfanget.

Gustav Wentzels maleri «et snekkerverksted» 
representerte et kraftig brudd med denne tidsån-
den. Hva hadde et slikt glimt inn i hverdagslivets 
rå og grå virkelighet å gjøre i kunstens verden? 
Maleriet stod i sterk kontrast til hva folk flest 
opplevde som vakkert. Det var trolig også derfor 
Christiania Kunstforening hadde avvist bildet. 
Fritz thaulow viser til de konservative kunstnerne 
med utdannelse fra Düsseldorf og forklarte 
situasjonen slik: 

«Da vi erklærede Düsseldorferne Krig, da 
tordnede vi med Brask og Bram, vi klædte os 
i Vasstøvler og Skindpelse og svor paa, at en 
skidden Onsdags Eftermiddag i Lakkegata var 
malerisk seet mer poetisk end Brudefærden i 
Hardanger.»

Og den nye holdningen beskrev han i én eneste 
setning:

«Naturalismen var en religion, og vi dens fana-
tiske Bekjendere.»

Også edvard Munchs debutmaleri «paa 
Morgenkvisten» er et godt eksempel på bruddet 
med romantikken. som snekkeren i sitt verksted 
var piken som om morgenen legger ved i ovnen en 
velkjent situasjon fra hverdagslivet på 1880-tal-
let. ikke rart at naturalisten Krohg hadde brukt ord 

som «superbe» om bildet. Også Munch reflekterer 
over den nye holdningen som thaulow så begeis-
tret hadde beskrevet. Men han så at den hadde en 
klar svakhet:

«Det var den store bølge som gikk over verden 
– realismen. Ting eksisterte ikke uten de kunne 
påvises, forklares kjemisk eller fysisk – ma-
leriet og litteraturen var blott det man så for 
øyet eller hørte med ørene – det var skallet av 
naturen.»

reaksjonene på Munchs malerier må vurderes 
ut fra den tiden de ble skapt i. logikken ligger 
naturligvis på den ene siden i det faktum at for å 
komme til kilden, må man gå mot strømmen. slik 
skapes grensesprengende kunst. på den annen 
side har det vist seg at publikum gjerne holder seg 
til det «kjente og kjære», og at sterke brudd på 
dette ofte blir problematisk. Dette er også en av 
grunnene til at Høstutstillingen gjennom tidene er 
blitt både elsket og hatet. Gustav Wentzel hadde 
brutt med romantikken. nå, på Høstutstillingen 
i 1886, brøt Munch med naturalismen. Han ville 
dypere enn naturalismens fotografiske virkelig-
hetsbeskrivelse. Munch søkte videre. Han søkte 
innover i sitt eget sinn og forklarte det slik: 

«Naturen er ikke alene det for øyet synlige – 
den er også sjelens indre bilder – bilder på 
øyets bakside.» 

Å knytte sine egne følelser til maleriet på en slik 
måte som Munch gjorde i «Det syke barn» var en 
bruk av virkeligheten som ingen hadde gjort før 
ham.

«Det syke barn»
«tidenes største skandalemaleri» kalte Munch 
selv dette bildet. Han forteller videre om sin opp-
levelse fra åpningsdagen i 1886:

«Da jeg på åpningsdagen kom inn i salen hvor 
det hang,
sto folk tett pakket foran bildet; det hørtes skrik 
og latter.
Da jeg atter gikk ut på gaten, stod de unge 
naturalistiske malerne der sammen med sin 
fører Wentzel. Det var den tids feirede kunstner 
… ‘Humbugmaler!’ skrek han meg i ansiktet.
‘Det er et utmerket bilde. Jeg gratulerer’, sa 
Ludvig Meyer; det var en av de ganske få der 
hadde et godt ord for bildet. ‘Aftenposten’ 
fråtset i skjellsord og gemenheter.»

1880-tallet var en tid med mye sosial nød og 
sykdom. tuberkulosen fór som en pandemi over 
landet. Og mennesker i dyp fortvilelse ved sine 
kjæres sykesenger var et kjent motiv i billedkun-
sten. Blant disse er Christian Krohgs maleri «syk 
pike» (1881) og Hans Heyerdahls «Arbeiderens 
Dødsleie» (1888) blant de mest kjente. Og så, på 
kunstnernes egen utstilling, kommer den unge 
edvard Munch og maler slik at ingen kjenner igjen 
virkeligheten slik man forventet at den skulle 
gjengis! eide ikke Munch respekt for andres fø-
lelser? Men det var tvert om. Munch hadde mistet 
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når det gjaldt publikum, var Krohg krass i advar-
selen mot forhastede slutninger:

«Ja – dere tror det vel ikke, men den Tid vil 
komme, da Dere vil le, naar nogen gjentar det, 
som Dere innvender nu, og Dere vil selvfølge-
lig som ethvert lundfuldt Publikum glemme og 
benægte, at Dere nogensinde har sagt noget 
lignende.»

sammen med Fritz thaulow var Christian Krohg 
Munchs sterkeste støttespiller.9 Men også erik 
Werenskiold, Høstutstillingens tredje «front-
kjemper», var viktig for Munch i denne tiden. 
Werenskiold satt i juryen for årene 1883, 1885 
og 1889. på åpningen av Høstutstillingen 1885 
forteller Munch at Werenskiold var kommet bort til 
ham, hvit av sinne. Werenskiold mente at por-
trettet av Karl Jensen-Hjell burde blitt refusert. 
Men – ikke desto mindre – fire år etter hadde 
pipen fått en annen lyd. nå var Werenskiold blitt 
så begeistret at han kjøpte maleriet Munch viste 
på Høstutstillingen, nemlig maleriet «Aften» som 
senere fikk tittelen «inger på stranden». 

Det fantes også andre kunstnere Munch satte 
høyt og som hadde betydning i disse første årene 
i offentlighetens lys. Hans Heyerdahl ga viktig 
kunstnerisk inspirasjon og også Munchs første 
lærer ved tegneskolen, Julius Middelthun, var 
blant dem som støttet Munch.

En salgsutstilling
Å bli innkjøpt av nasjonalmuseet – opprinnelig 
nasjonalgalleriet – har alltid vært et ønske blant 
kunstnerne. slik kommer deres verk i nasjonal 
eie og bevares for ettertiden. i året 1891, da 
nasjonalgalleriet kjøpte maleriet «natt i nizza», 
fikk Munch dette ønsket oppfylt.10 Men de fleste 
kunstverk på Høstutstillingen selges til privat-
personer. For Munchs vedkommende gjaldt dette 
da Fritz thaulow kjøpte maleriet «en pige» som 
på Høstutstillingen i 1883 hadde tittelen «på 
Morgenkvisten», og da erik Werenskiold kjøpte 
maleriet «inger på stranden». på Høstutstillingen 
var tittelen «Aften».11 Men Munch hadde også 
mindre hyggelige opplevelser i forbindelse 
med salg. spesielt gjaldt det salget i 1885 som 
økonomisk sett ble en stor skuffelse. Maleriet det 
dreide seg om var portrettet av Karl Jensen-Hjell. 
Dette maleriet hadde fått kraftig motbør. Men Karl 
Jensen-Hjell, som også var billedkunstner, ville 
eie bildet selv og inviterte like godt edvard Munch 
på middag med vin som betaling.12 i dag kan vi 
oppleve dette portrettet i Munch-museet.

Kunstnerstipend i årene 1889, 1890 og 1891
stipend er en anerkjennelse av kunstnerisk kvali-
tet som gir en tidsbegrenset økonomisk trygghet 
og dermed mulighet til kunstnerisk utvikling. når 
det gjelder stipendene edvard Munch mottok, 
var disse henholdsvis på 1500 kroner i 1889, 
1500 kroner i 1890 og 1000 kroner i 1891. 
statistisk sentralbyrå opplyser at 1000 kroner i 
1890 tilsvarer ca. 65 000 kroner i dag. Å motta 
kunstnerstipend tre år på rad var eksepsjonelt.13 
Det ble bråk! sågar Bjørnstjerne Bjørnson deltok 

i «protestkoret» og lot sin indignasjon få utløp i 
pressen. i Dagbladet 16. desember 1891 kan  
vi lese:
 

«Den gang han fikk stipendium for tredje gang 
ryktedes det at det var fordi han hadde vært 
klein og var det fremdeles. Men nu er våre få og 
ytterst tarvelige kunstnerstipender aldeles ikke 
noen sykekasse; å bruke dem til det er å føre 
dem på avveie.»

Men Bjørnson fikk svar som fortjent. under 
overskriften «Kunstnerstipend på avveie» svarer 
thaulow i Dagbladet allerede dagen etter:

«Tror du at Werenskiold kjøper bilder av Munch 
for å henge dem i sin dagligstue og se på dem 
hver dag – dersom de ikke var noe tess? … 
Han må bli sjefen for den kommende slekt. 
Han burde ha kunstnerstipendium så lenge han 
lever …»

Munch selv ble heller ikke svar skyldig. Han 
minnet om at den store moralist Bjørnson ikke 
burde bygge på løse rykter, men søke saklig 
informasjon.14

Munchs sterkeste svar kom ikke verbalt. som 
i 1886 tilbakeviste han angrepet med kunst. 
Bildene han viste på Høstutstillingen samme høst 
var hans klare tilsvar. 

Hovedgrunnen til at Munch ikke ga opp å søke til 
Høstutstillingen var sannsynligvis muligheten til 
å motta stipend. stipendet førte til at han kunne 
konsentrere seg om arbeidet. Han kunne hente 
nye impulser og utvikle sitt talent. resultatet viste 
han på Høstutstillingen.
i et tilbakeblikk forteller han:

«… at livsfrisen og min sjelelige kunst hadde sin 
begynnelse i bohemtiden i midten og slutten 
av 1880-90-årene og at den tok fastere form 
under pariseroppholdet 1889.»

Hvorfor sluttet Edvard Munch å sende inn bilder 
til Høstutstillingen?
Det turbulente året 1891 ble siste gang Munch 
sendte inn bilder til Høstutstillingen. Det er natur-
lig å spørre om hvorfor han tok denne beslutnin-
gen. svaret har sannsynligvis flere sider – og flere 
årsaker. to av dem er sentrale.

For det første gikk et viktig ønske i oppfyllelse. 
Allerede som debutant hadde Munch håpet at 
nasjonalgalleriet skulle kjøpe inn et maleri av 
ham. Dette året ble håpet til virkelighet. Maleriet 
«natt i nizza» var et resultat av studieoppholdet 
og salget var naturligvis en stor kunstnerisk seier. 
For det andre hadde Munch flere nye prosjekter 
på gang. Først og fremst planen om å vise en 
større helhetlig utstilling. Dessuten arbeidet han 
videre på sitt store prosjekt «livsfrisen». Og han 
orienterte seg mot utstillinger i utlandet.

i 1892 ble Munch invitert av Berlins kunstner-
forening (Berliner Künstlerverein) til å stille ut 

Munch var med andre ord ikke spesielt begeistret 
for Høstutstillingen dette året. Med angrep fra kri-
tikerne og hån fra publikum, hvorfor holdt Munch 
ut? Hvorfor trakk han seg ikke, men fortsatte å 
sende inn sine nyeste bilder til utstillingen?

svaret finner vi i flere forhold, også i sider vi 
ikke kan forklare. Men spesielt tre sider ved 
Høstutstillingen står sentralt. For det første ble 
verkene vurdert av kunstnere han respekterte og 
som kunne gi ham fruktbare tilbakemeldinger.
For det andre var Høstutstillingen en salgsutstil-
ling som kunne gi ham mulighet til inntekt. For det 
tredje hadde verkene han viste på Høstutstillingen 
betydning for hvorvidt han kunne motta stipend. 
De samme tre faktorene har betydning også i dag. 
til tross for kritikken er Høstutstillingen både 
kunstnerisk og økonomisk ansporende.

Kunstnerisk anerkjennelse
Går vi nærmere inn på mottagelsen av Munchs 
nyeste arbeider, ser vi straks at hans talent var 
udiskutabelt. Det beste bevis på dette var at 
juryen slapp bildene inn. i løpet av de ni gangene 
Munch deltok, viste han som nevnt til sammen 34 
bilder. Flest i 1890, da han var representert med 
hele ti malerier. Bare to ganger finner man kom-
mentarer i juryprotokollene i forbindelse med at 
verk ble refusert.5

Fritz thaulow, som var medlem i Høstutstillingens 
jury fra 1882 til 1886, var så begeistret for 
Munchs talent at han forærte ham et personlig 
stipend så han kunne reise til paris og oppleve 
salongen. Dette ble Munchs første pariseropp-
hold. thaulow var 16 år eldre enn Munch og 
allerede velhavende. Han hadde bodd i paris, 
kjente flere av de ledende franske kunstnerne og 
hadde også selv deltatt på salongen. nå var han 
overbevist om at kunstmetropolen ville gjøre den 
unge kunstneren godt. i brev av 5. mars 1885 til 
Munchs far, forklarer thaulow sin intensjon med 
stipendet:6

«Alt hva jeg har sett av Deres sønn vitner om en 
utpreget kunstnerisk begavelse, der levende 
har interessert meg, det er alene dette og ikke 
hensynet til vårt slektskap som gjør at jeg skulle 
ønske at jeg kunne skaffe ham Parisersalongen 
å se …»

Og han utdyper:

«Jeg skaffer reise med Antwerpenskip tur retur 
og 300 kroner – en sum der benyttet med 
sparsomhet og fornuft, er tilstrekkelig til et 
opphold der kun skal ha kunstnerisk utvikling 
til mål.»

For sikkerhets skyld hadde thaulow også forhørt 
seg med Krohg:

«Jeg har i sakens anledning tilskrevet Deres 
sønns lærer, Christian Krohg, og av ham fått 
det svar at en pariserreise ville være særdeles 
gavnlig og ønskelig for Munch, det ville utvikle 
ham og lære ham å være flittig.»

studieturen kom i stand allerede samme vår og 
pengene holdt for tre ukers opphold. 

parisersalongen, Frankrikes årlige offentlige 
kunstutstilling, var datidens mest prestisjefylte 
og besøkte kunstarena. Den var opprinnelig et 
regjeringsforetak. Men i 1882 hadde kunstnerne 
som nevnt overtatt styringen. Da norske kunst-
nere samme vinter åpnet sin første kunstutstilling 
i studentersamfundets store sal, var det nettopp 
etter mønster av dette års parisersalong.7

et raskt tilbakeblikk viser at edvard Munch 
hadde startet sin kunstnerkarriere i 1881 
ved å melde seg som elev ved Den Kongelige 
tegneskole. i 1882 hadde han sammen med syv 
andre unge malere leid et atelier som de kalte 
«pultosten». Det lå i femte etasje i gården rett 
overfor stortinget. sommeren 1883 var han en av 
deltagerne på Fritz thaulows «friluftsakademi» 
i Modum. sammen med de andre friluftsstuden-
tene kunne han glede seg over at resultater fra 
«friluftsakademiet» ble gjengitt i utstillingskatalo-
gen dette året.

Men det var ikke bare Fritz thaulow som var 
begeistret for edvard Munchs kunst. Det viste seg 
snart at også Christian Krohg, som hadde atelier 
rett ved siden av «pultosten», var interessert i den 
unge kunstnerens utvikling. Krohg stakk derfor 
ofte innom og korrigerte. Om Krohgs lærergjer-
ning forteller Munch, ikke uten ironi: 

«Vi var jo alle glad i Krohg og syntes han var en 
utmerket maler. Som lærer var han ypperlig, og 
den sterke interesse han viste for hva vi gjorde, 
spente jo vår vilje … Jeg malte flere av mine 
beste hoder før han korrigerte.»

Munch respekterte Krohg. et tydelig tegn på hvor 
høyt han verdsatte sin lærer, ser vi ved at han 
forærte ham maleriet «Det syke barn», tidenes 
største skandalemaleri.8 Men Christian Krohg var 
mer enn kollega og lærer. Krohg ga impulser til 
forandring i samfunnet på flere måter. Blant annet 
var han lederen i bohemkretsen og glødende 
engasjert i kampen mot sosial urettferdighet. Han 
var de radikale kunstnernes høvding og kjempet 
ved flere anledninger for Munchs kunst. et godt 
eksempel kom da Munch hadde åpnet sin første 
separatutstilling i 1889: 

«Munch ligner ingen anden.
Han vandrer ikke glad ud med sin Malerkasse 
med Farverne færdigliggende til at male Luft, 
Græs eller Solnedgange; han ved ikke, at 
Luften er blaa, Græsset grønt og Solnedgangen 
rød, han ved ingenting før han gir sig til at male, 
han er hvergang forbauset og henrykt over de 
enkleste, almindeligste Ting, han kjæmper sig 
hver Gang til det han faar vide, og glemmer det 
til næste Gang. Han maler – det vil sige – ser 
paa en anden Maade end de andre Kunstnere. 
Han ser bare det væsentlige og maler selv-
følgelig bare det. Derfor er Munchs Billeder i 
Regelen ‘ikke færdige’, som Folk er saa henrykt 
over selv at finde paa.»
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Deltok etter fri innsendelse på Høstutstillingen, statens Kunstutstilling, i perioden 1883–1891 og fikk 
34 verker antatt, hvorav 29 malerier, 3 tegninger og 2 akvareller. 
 

1883:  paa Morgenkvisten, maleri. Kat.nr. 35. 
studier, tegninger. Kat.nr. 99–100.
1884:  en pige, maleri. Kat.nr. 71. 
1885:  portræt, maleri. Kat.nr. 72b 
1886: Aften, maleri. Kat.nr. 126. 

portræt, maleri. Kat.nr. 127.
studie, maleri. Kat.nr. 128.
studie, maleri. Kat.nr. 129.

1887: tillegg: 
Jus, maleri. Kat.nr. 301. pris kr 800.
eftermiddagsstudie, maleri. Kat.nr. 302. pris kr 100.
Aftenstemning, maleri. Kat.nr. 303. pris kr 250.
Fra Arendal, maleri. Kat.nr. 304. pris kr 200.
Genre, maleri. Kat.nr. 305. pris kr 150.
skovstudie, maleri. Kat.nr. 306. pris kr 800.

1888: Aften, maleri. Kat.nr. 108. pris kr 500. 
portræt, maleri. Kat.nr. 109. ikke nevnt i prisoversikten.

1889: studie, maleri. Kat.nr. 78. pris kr 60.
Aften, maleri. Kat.nr. 79. ikke nevnt i prisoversikten. 

1890: solskinsdag, maleri. Kat.nr. 89. pris kr 500.
une confession, maleri. Kat.nr. 90. pris kr 500.
Aften, maleri. Kat.nr. 91. pris kr 300.
Carl-Johan, maleri. Kat.nr. 92. pris kr 700.
Fra Boulogne, maleri. Kat.nr. 93. pris kr 70.
solskinsdag ved seinen, maleri. Kat.nr. 94. pris kr 300.
nat, maleri. Kat.nr. 95. pris kr 300.
studie, maleri. Kat.nr. 96. pris kr 70.
skizze, maleri. Kat.nr. 97. ikke nevnt i prisoversikten.
«Do» (dvs. sizze), maleri. Kat.nr. 98. ikke nevnt i prisoversikten.

1891: nat i nizza, maleri. Kat.nr. 118. pris kr 300.
solskinsdag i nizza, maleri. Kat.nr. 119. pris kr 300.
studie ung pige, maleri. Kat.nr. 120. pris kr 400.
Gytjebad, tegning/pastell. Kat.nr. 229. pris kr 500.
studie, akvarell. Kat.nr. 230. pris kr 400.
Aften, akvarell. Kat.nr. 231. pris kr 500.

Invitert:
1930: i katalogen nr. 216, nr. 217 og nr. 218 uten tittelangivelse.

nr. 216 var: pløiing. Kat.nr. 217: Hvit hest, maleri. Kat.nr. 218: tittel ukjent. 
1977:  paa Morgenkvisten
1987: nat i nizza, tilhører nasjonalgalleriet

 

i kunstnerforeningens lokaler. igjen ble det 
skandale og utstillingen måtte stenge like etter 
åpningen. i Frankrike blir en slik skandale kalt 
«succès de scandale». en skandale kan med an-
dre ord bære interessante «frukter». i Berlin førte 
den blant annet til at en rekke radikale kunstnere 
brøt ut av kunstnerforeningen og dannet Berliner 
sezession, hvor både Munch og andre norske 
kunstnere senere kom til å stille ut. i årene etter 
1892 fortsatte Munch å forfølge sine planer. 
Allerede i desember 1893 leide han et lokale ved 
unter den linden og viste en serie på seks bilder 
som han kalte «Die liebe». Disse ble kjernen i 
«livsfrisen». i 1897 ble «livsfrisen» vist i paris. 
Munch forteller med stolthet at disse maleriene 
hadde fått en hedersplass på hovedveggen i den 
beste sal på «independanten», og at dette var de 
av hans bilder man forstod best i Frankrike.15

Vi kan anta at da Munch forlot Høstutstillingen, var 
han kommet til et punkt i livet hvor det var naturlig 
å velge et nytt spor. Fra 1891 til 1900 var han på 
stadig reisefot. Han oppholdt seg mest i Berlin, 
men besøkte også paris både i 1895 og 1897. 
i 1899 og 1900 var han i italia. Høstutstillingen 
hadde fullført sin oppgave – på godt og vondt.

Målet
For edvard Munch var Høstutstillingen en be-
gynnelse. Den førte til støtte fra kunstnere han 
anerkjente. Kunstnere som så hans enestående 
talent og styrket ham i hans utvikling. stipendene 
han mottok ga ham økonomisk frihet til å søke nye 
impulser og nye utfordringer. 

Verden har forandret seg siden edvard Munchs 
tid. utfordringen som menneske møter oss på nye 
måter og på nye steder. Den møter oss også på 
Høstutstillingen hvert år – hvis vi vil.

For flere år siden intervjuet jeg billedkunstnere 
om hvilket verk i norges kunsthistorie som hadde 
betydd mest for dem. Fra Jakob Weidemann kom 
svaret kontant: «Skrik!» Og han utdypet det slik: 
«Det er et brøl imot all uforstand som flerrer still-
heten!» en annen som viste til et verk av edvard 
Munch var Bjørn Carlsen. For ham gjaldt det ma-
leriet «solen» i universitetets aula. Han forklarte: 
«Det er genialt å lage en sol ... Den står og lyser og 
gir næring til alt som skal skje. Selv om tiden har 
løpt fra alle andre, er den alltid aktuell.»
Mellom disse to ytterpunktene, «solen» på den 
ene siden og «skrik» på den andre, levde Munch – 
og lever også vi. 

på spørsmålet om hva edvard Munch selv ønsket 
med sin kunst, svarte han: 

«I min kunst har jeg forsøkt å få forklart meg 
livet og dets mening.
 Jeg har også ment å hjelpe andre til å klarlegge 
seg livet.»

Fremdeles, selv hundre og femti år etter sin fød-
sel, taler edvard Munch til oss. Gjennom sitt talent 
gir han oss mulighet til ny innsikt og erkjennelse. i 
dette ligger hans storhet.



FAKTA
Edvard Munch

12.12.1863–23.01.1944

Noter

1.  edvard Munch fikk ett verk refusert i 1887 og tre i 1889. se også note 5.
2.  etter utstillingen forærte han de to tegningene til eilif peterssen fordi han 
hadde lagt merke til at peterssen var blitt “så rent forlibt i dem”.
3.  se “livsfrisens tilblivelse”, s. 10. Denne brosjyren er sannsynligvis utgitt 
1929 i forbindelse med en utstilling hos Blomquist dette året.
4.  Maleriet “Vår” henger i dag ved siden av “Det syke barn” og Christian 
Krohgs “syk pike” i nasjonalgalleriet.
5.  selv om kunstnerne aldri har hatt krav på begrunnelse hvis deres verk blir 
refusert, kan man i de gamle juryprotokollene noen ganger finne korte kom-
mentarer. For Munchs vedkommende skjedde dette i 1887. i juryprotokollen 
er maleriet “sommer” oppført som refusert med begrunnelsen “for ufærdigt”. 
Også i innleveringsprotokollen kan man finne kommenterer. i innleverings-
protokollen for 1888 har maleriet “portræt” kommentaren “For råt i Farve og 
tegning”. Munch leverte bare inn dette ene bildet, så verket ble antatt til tross 
for kommentaren i innleveringsprotokollen. i 1889 ble tre av de fem bildene 
han sendte inn refusert. se for øvrig “Høstutstillingen. elsket og hatet” s. 288.
6.  Om slektskapet forteller edvard Munch at maleren Kaptein Munch var 
thaulows bestefar og fetter av hans far (M M n 133 notat).
7.  rundt 10 000 mennesker besøkte daglig salongen i paris. i 1880 deltok 
3190 kunstnere. utstillingen viste 4000 malerier. norske kunstnere, blant 
andre Harriet Backer og Christian skredsvig, var blant deltagerne som hev-
det seg i denne konkurransen. Ofte deltok de med bilder de først hadde vist 
på Høstutstillingen. i 1881 mottok Christian skredsvig den gjeveste kunstpris 
som ble utdelt. Han fikk gullmedaljen for maleriet “une Ferme à Venoix”. 
Medaljen ble overrakt av den franske premierminister. skredsvig beskriver 
levende hendelsen i sin bok “Dager og netter med kunstnere”.
i 1885, da Munch kom til paris for første gang, hadde de mest radikale impre-
sjonister og pointillister forlatt salongen og åpnet “salon des indépendants”, 
de uavhengiges salong. i motsetning til salongen hadde “independanten” 
ingen jury. Alle som ønsket det, kunne stille ut mot å betale et gebyr. to år 
etter deltok også edvard Munch på “independanten”.
8.  i 1893 fikk han maleriet tilbake fra Krohg så han kunne selge det til 
mesenen og kunstsamleren schou. Men fordi Oda Krohg uttrykte et dypt 
savn, forærte schou det tilbake i 1895. Munch malte siden en annen utgave 
til schou. Denne forærte schou til nasjonalgalleriet i 1909. i 1831 byttet 
Oda førsteutgaven mot annenutgaven. i dag henger altså “studie” fra 1886 
i nasjonalgalleriet. til sammen malte Munch dette motivet seks ganger. 
Han tok det også opp i grafikken. se Munch-museet M M n 2036 brev til 
mesenen Olaf schou (1909), samt “Høstutstillingen. elsket og hatet” s. 288 
og Wichstrøm, Anne, “Oda Krohg – et kunstnerliv” (1988).
9.  Forholdet mellom edvard Munch og Christian Krohg ble senere 
problematisk. se Jens thiis (1933) og Oscar thue “edvard Munch og Christian 
Krohg” i Kunst og Kultur (1973) s. 237–256.
10.  prisen for “natt i nizza”, angitt til 300 kroner i katalogen. 
nasjonalgalleriet kjøpte det for 200 kroner. skriftlige kilder i forbindelse med 
denne “prutingen” er ikke funnet.
11.  Werenskiold solgte i 1909 maleriet til rasmus Meyers samlinger.
12.  Fritz thaulow ønsket å kjøpe maleriet for 200 kroner, men Jensen-Hjell 
nektet å gi det fra seg. når Munch forteller om dette i sine notater, er det en 
stor del bitterhet å spore.
13.  i begrunnelsen for utdelingen av kunstnerstipend i 1891 står følgende:
“Pluraliteten finner intet til hinder for at i et exceptionelt tilfelle like overfor en 
exceptionel begavelse ...” å innstille Munch. Dette betyr at flertallet i komiteen 
hadde valgt Munch til stipend dette året – selv om han hadde mottatt stipend 
de to foregående årene. se også ragna stang s. 292.
14.  edvard Munchs svar kom i Dagbladet den 4. januar 1892.
15.  se “livsfrisens tilblivelse”, s. 6.

Sitater
“Jeg tror ikke på den kunst ...” p. Hougen OKK Kat. A3, 1973. se også ragna 
stang: “edvard Munch. Mennesket og kunstneren”, s. 17.
“De syntes …” Brev til Bjarne Falch, 1883, Munch-museets brevsamlinger s. 
40.
“Jeg for min part …” ibid.
“Du maler som et svin …” edvard Munch: “livsfrisens tilblivelse”, 1890, s. 10.
“Da vi erklærede Düsseldorferne Krig …” Fritz thaulow: “i Kamp og i Fest”, 
1908, s. 146.
“Naturalismen var en religion, og vi dens fanatiske Bekjendere.” ibid.
“Det var den store bølge som ...” “Fiolett bok” OKK2760 nizza januar 1892.
“Naturen er ikke alene …” edvard Munch: “livsfrisens tilblivelse”, 1890, s. 2.
“Da jeg åpningsdagen kom inn …” ibid. s. 10.  
“… jeg påstår at det næppe …” Munch-museets notater. ingrid l. lystad: 
“Høstutstillingen. elsket og hatet” s. 45.
“I Det syke barn brøt …” edvard Munch: “livsfrisens tilblivelse”, 1890, s. 10. 
“Høstutstillingen. elsket og hatet” s. 43.
“I ‘Vår’ – den syke pike …” ibid.
“Ja, nu er da vor store salong …” Munch-museet. Brev 14.12.1884. 
“Alt hva jeg har sett av Deres sønn …” Munch-museet. Fam. brev 44. se også 
ragna stang s. 59.
“Jeg skaffer reise med Antwerpenskip …” ibid. 
“Jeg har i sakens anledning tilskrevet …” ibid.
“Hva jeg alltid har hatt og Krohg ikke …” Munch-museet. Brevutkast til Jens 
thiis, udatert, sannsynligvis 1833.
“Vi var jo alle glad i Krohg …” Munch-museet, brev til Jens thiis, udatert, 
sannsynligvis 1933.
“Munch ligner ingen anden …” Christian Krohg “Kampen for tilværelsen”, 
1920, s. 191.
“Ja – dere tror det vel ikke …” ibid. s. 194.
“Munchs kunst varsler …” ragna stang s. 55, Christian Krohg i Verdens Gang 
27.11.1891.   
“… livsfrisen og min sjelelige kunst …” Brev til Hoppe februar 1929, Hoppe 
1939. 
s. 16. ragnar Hoppe “Hos edvard Munch på ekely” nutida Konst 1 s. 8–19, 
1939.
“Det er et brøl imot all uforstand …” ingrid l. lystad “på sporet av det norske” 
s. 128. 
“Det er genialt å lage en sol – og bare det!” ibid. s. 40.
“I min kunst har jeg forsøkt … ingrid l. lystad: “Høstutstillingen. elsket og 
hatet” s. 220.
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*Den franske pris* 

prisen ble etablert i 1998 av Det franske kultur-
senter, i dag institut Français i Oslo. Den franske 
pris deles ut annethvert år til en ung kunstner som 
vil kunne ha spesiell nytte av et arbeidsopphold i 
Frankrike. prisen er et tre måneders arbeidsopp-
hold ved Cité internationale des Arts i paris med 
stipend og mulighet for franskkurs. i år velges 
prisvinneren av den anerkjente kunstkritikeren og 
kuratoren Jean-Marc Avrilla.

Norske Kunstforeningers debutantpris i  
samarbeid med NorgesGruppen

norske Kunstforeninger opprettet i 2010 en pris 
på 50 000 kroner som skal gå til en debutant 
på statens Kunstutstilling – Høstutstillingen. 
Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre 
unge norske samtidskunstnere. Fra 2011 har pri-
sen blitt delt ut i samarbeid med norgesGruppen.

samarbeidet med norgesGruppen sørger også 
for at debutantprisvinneren kan vise en sepa-
ratutstilling i et utvalg kunstforeninger. til utstil-
lingsturneen blir det laget en katalog, utviklet en 
formidlingspakke og arrangert kunstnersamtaler.

tidligere prisvinnere:
2010: Gunvor nervold Antonsen 
2011: serhed Waledkhani 
2012: Marthe elise stramrud

Årets jury består av:
rami Maktabi, styreleder norske Kunstforeninger
trude lyng, styremedlem norske Kunstforeninger
Marianne Hultman, daglig leder/intendant Oslo 
Kunstforening
Gunvor nervold Antonsen, jurymedlem Den 
nasjonale Jury 2013, statens Kunstutstilling 
– Høstutstillingen

www.kunstforeninger.no

Fineart-prisen

i 1959 delte Kunstklubben ut sin første pris på 
Høstutstillingen, under navnet Aktuell Kunsts 
Grafikerpris. i 2009 ble kriteriene og navnet en-
dret til Fineart-prisen. Fra å velge et grafisk verk, 
deler nå Fineart og magasinet Kunst ut en pris 
på 25 000 kroner til det verket som på en særpre-
get måte utpeker seg på utstillingen. Dette kan 
være et verk som er nyskapende, i tråd med tiden 
eller reflekterer spesielle hendelser. Det er juryens 
oppgave å begrunne sitt valg av verk og hvorfor 
prisen tildeles den kunstner som  
får den. 

Årets jury består av jurymedlem shwan Dler 
Qaradaki for Høstutstillingen; Mette Dybwad 
torstensen, redaktør i magasinet Kunst; Maria 
Veie, kunsthistoriker fra Galleri Maria Veie; og Gro 
Mukta Holter, billedkunstner.

Høstutstillingsprisen – Bildende Kunstneres 
Hjelpefonds kunstpris
 
Høstutstillingsprisen fra BKH ble opprettet i 
2003, og tildeles kunstneren med det verket som 
ansees som det mest betydningsfulle ved årets 
Høstutstilling. prisen er etablert for å synliggjøre 
Høstutstillingens betydning for utviklingen av 
norsk samtidskunst, og er på 100 000 kroner. 

Juryen for Høstutstillingsprisen 2013 består 
av nils Olav Bøe (leder av Den nasjonale Jury), 
Kåre Bulie (norsk Kritikerlag) og laila Haugan 
(Bildende Kunstneres Hjelpefond).

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND
KUNSTAVGIFTEN

 

HØSTUTSTILLINGSPRISEN

BKHS KUNSTPRIS HAR SOM FORMÅL Å SYNLIGGJØRE HØSTUTSTILLINGENS 
BETYDNING FOR NORSK SAMTIDSKUNST. PRISEN ER PÅ KR 100 000 OG SKAL GÅ TIL 

KUNSTNEREN SOM DELTAR PÅ HØSTUTSTILLINGEN MED DET VERK SOM ANSES SOM 
MEST BETYDNINGSFULLT. 2003 JAN CHRISTENSEN & ØYSTEIN AASAN 

2004 UNN FAHLSTRØM 2005 KJERSTI ANDVIK & LARS LAUMANN 
2006 PÅL VIGELAND 2007 ADRIANA ALVES 2008 PUSHWAGNER 2009 SVERRE MALLING 

2010 ANDERS SLETVOLD MOE 2011 AURORA PASSERO 
2012 BEATE PETERSEN

ATELIERPROGRAM 2013

ELINE MCGEORGE 
BEATHE C. RØNNING
TORA DALSENG
MARIUS WANG OG OLGA ROBAYO
SILLE STORIHLE
MAI HOFSTAD GUNNES
JORUNN HANCKE ØGSTAD
MARKUS LI STENSRUD
TROND HUGO HAUGEN
FRIDO EVERS
HENRIETTE PEDERSEN
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 KUNSTAVGIFTEN  

Kjeld Stubs gt. 3, 0160 OSLO  

 

KUNSTPRISER





Besøk oss på Olaf Ryes plass 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberrgt.)
Åpningstider: torsdag–søndag fra kl 12–17.  
Ønsker du invitasjoner til utstillinger og nyhetsbrev, registrer deg på: www.ateliernord.no

Utstillinger høsten 2013:
05.–29.09.:   Alvin lucier – empty Vessels, lydinstallasjon
10.10.–27.10.: hAPtOsOniCs – tekstilkunst og teknologi
14.11.–01.12.:  Per teljer og Jannice låker – Oldies, videokunst

Visningsrom for mediekunst

Maridalsveien 3M / 0178 Oslo / post@brodins.no / tlf. 22201790

BRODINS 
RAMMEVERKSTED

Oslos største spesialverksted for profesjonell innramming.

Vi fører følgende tresorter:
ask / bøk / eik / furu / lønn / valnøtt

16.8 – 22.9

Magnhild Opdøl
Camilla Skibrek
Tone Berg Størseth

15.11 - 15.12 

Sten Are Sandbeck
Frode Markhus
Gunvor Nervold Antonsen

04.10 - 03.11

It´s a Girl
Lilibeth Cuenca Rasmussen

Birgitte Sigmundstad 
Torgeir Husevaag

True Solvang Vevatne
Lotte Konow Lund med flere

Åpningstider: onsdag – søndag kl. 12 – 16,
torsdag kl. 12 – 18, Storgt. 4, Lillestrøm. 
Kunstbutikk & leselounge 
www.akershuskunstsenter.no
Følg oss på Facebook!

AKERSHUS  
KUNSTSENTER



11 000 kunstverk
– ett klikk unna

Finn ditt bilde, kunst i alle prisklasser!

Hos oss finner du blant annet: 
Odd Nerdrum, Per Kleiva, Andy Warhol, Damien Hirst, 

Pushwagner, Unni Askeland, Bjarne Melgaard, Vebjørn Sand, 
Per Heimly, Camilla Prytz, Dolk, Nico Widerberg, Björg Thorhallsdóttir, 

Håkon Gullvåg, Magne Furuholmen og Marianne Aulie.

Se hele vårt utvalg på fineart.no

Man–tors: 10–20, fre: 10–17, lør: 10–18, søn: 12–16
Galleri Fineart • Filipstad brygge 2, Oslo • Tlf 22 01 24 20 • fineart.no

Eller besøk vårt galleri på Aker Brygge / Tjuvholmen 



31. AUG - 6. OKTOBER 2013

ELENOR MARTINSEN &
MORTEN HAUG

tors-søn 12-17:00
T: 92 888 150

www.holeartcenter.com
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HUSK VÅRE SØKNADSFRISTER I 2014

  Opptak som kunstkonsulent 15. mars og 15. september 2014
 URO-midler: 1. februar 2014
  Statlig tilskudd til kunst i kommunale og  
fylkeskommunale bygg: 1. februar og 1. september 2014
 Kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg: 15. februar 2014

WWW.KORO.NO/SOKNADSFRISTER

HUSK VÅRE SØKNADSFRISTER I 2014

  Opptak som kunstkonsulent 15. mars og 15. september 2014
 URO-midler: 1. februar 2014
  Statlig tilskudd til kunst i kommunale og  
fylkeskommunale bygg: 1. februar og 1. september 2014
 Kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg: 15. februar 2014

WWW.KORO.NO/SOKNADSFRISTER



Kunde: Kopinor / Team Tande
Skisser annonse  .  Aug 2013
Lillian Korstad Design  .  +47  48 02 45 32
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Har du tannverk  
får du hjelp av tannlegen

Har du åndsverk  
får du hjelp av Kopinor

Kopinor inngår avtaler om kopiering og  
bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. 
Vederlaget fra brukerne betales ut igjen til  
opphavsmenn og utgivere. Billedkunstnere, 
forfattere, komponister, journalister og forlag  
er blant dem som årlig får rundt 150 millioner 
kroner i kopivederlag. Pengene danner  
grunnlag for at nye verk kan bli skapt. Slik er 
Kopinor en viktig del av et kulturelt kretsløp.
 
Vederlagene fordeles gjennom Kopinors
medlemsorganisasjoner, og kommer den

enkelte opphavsmann og utgiver til gode  
på ulike måter, blant annet som stipender,  
finansiering av kurs og direkte utbetalinger.
 
NB!  Medlemmer og ikke-medlemmer har
samme rett på vederlag. Er du opphavsmann
eller utgiver? Her finner du informasjon om hvor 
du kan henvende deg: kopinor.no/vederlag

Norges største regionale satsning  
på billedkunst og kunsthåndverk

Begeistret 82.000 besøkende 
de seks første driftsår!

Åpne atelierer lørdag/søndag 14.–15. og 21.–22. september kl 12–17. 
105 kunstnere ønsker deg velkommen fra Fornebu i øst til Vestfossen i 
vest og fra Fossekleiva i syd til Jevnaker i nord.

Fellesutstilling på Arena Vestfossen i Øvre Eiker.
Åpent 13.–22. september, gratis alle dager kl 11–18.

www.kunstrettvest.no 
Følg Kunst rett vest på Facebook

E N  K U N S T R U N D E  I  1 6  K O M M U N E R  V E S T  F O R  O S L O

åpne atelierer



KUNSTforum
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sophie calle | jeannin & schuurmanns | edvard munch & ragnar kjartansson
morten viskums samling |venezia | context: biennale-spesial | with english texts

so
ph

ie calle | jean
n

in
 &

 sch
u

u
r

m
an

n
s | ed

vard
 m

u
n

ch
 &

 rag
n

ar k
jartan

sso
n

 | m
o

rten
 visku

m
s sam

lin
g

 |ven
ezia | co

n
text

: bien
n

ale-spesial

sophie calle:
— Jeg har skapt verk der jeg trenger meg på andres liv, og jeg er blitt anklaget 
for å krenke folks privatliv. Men jeg synes ikke verkene mine krysser grensen 
mellom det private og det offentlige fordi ingenting i verkene mine er privat.

Matthew Antezzo (USA), Per Christian Brown (NO), Paolo Chiasera 
(IT), Ane Graff (NO), Mai Hofstad Gunnes (NO), Knut Henrik Henrik-
sen (NO), Ane Mette Hol (NO), Victor Lind (NO), Jared Madere (USA), 
Bjarne Melgaard (NO), Sex Tags (NO), Eve K. Tremblay (CAN), Lars 
Monrad Vaage (NO), Charlotte Wankel (NO), Sverre Wyller (NO)

Sergei Bugaev Afrika (RUS), Loulou Cherinet (S), Jan Christensen 
(NO), Cevdet Erek (TR), Bjørn-Kowalski Hansen (NO), Goran Hassan-
pour (S), Laura Horelli (FI), Stine-Marie Jacobsen (DK), Hassan Khan 
(EG), Gabriel Lester (NL), Lisi Raskin (USA), Johan Zetterquist (S),  
Clemens von Wedemeyer (D)

POWER EKROTH
Six Impossible Things Before Breakfast

ERLEND HAMMER
Dare 2 Love Yourself

MOMENTUM 7 VISES I MOMENTUM KUNSTHALL I MOSS FRA 22.JUNI - 29 SEPTEMBER 2013 - BIENNALEN ARRANGERES AV PUNKT Ø AS - 0047 69 27 10 33 - WWW.MOMENTUM.NO
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KUNSTforum
nr.1 | 2013 | 5. årgang | kr 95.– inkl. mva

ina blom | nathalie djurberg | marianne darlén solhaugstrand | frida kahlo  
roma |  anna-eva bergman | kaviarfabrikken | marina abramoviĆ | with english texts
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10 Chancery Lane | Adn | Aeroplastics | Algus Greenspon | A.L.I.C.E. | Aliceday | Alma | Annex 14 | Anyspace  | A Palazzo | Avlskarl 

| Albert Baronian | Hannah Barry | Johan Berggren | Bernier/Eliades | Blancpain | Bodson - Emelinckx | Borzo | Bourouina | Thomas 

Brambilla | Brand New Gallery | Jean Brolly | Sandy Brown | Callicoon Fine Arts | Cardi | Carroll / Fletcher | Marta Cervera | Bernard 

Ceysson | Chambers Fine Art | Cherry and Martin | Chez Valentin | C L E A R I N G | Continua | Crèvecoeur | CRG | Croy Nielsen | 

Cruise & Callas | Crystal | Heike Curtze | D+T Project | Jeanroch Dard | Patrick De Brock | Monica De Cardenas | Hadrien de Montferrand 

| De Zwarte Panter | Dependance | DEWEER | Umberto Di Marino | Eric Dupont | Max Estrella | Feizi | Fifty One  | Thomas Fischer | 

Fitzroy | Fluxia | Forsblom | Foxy Production | Fruit and Flower Deli | James Fuentes | GDM | Gentili | Geukens & De Vil | Gladstone | 

Laurent Godin | Marian Goodman | Gowen | Grimm | Grimmuseum | The Hole | Honor Fraser | Hopstreet | Nettie Horn | Horton | Pippy 

Houldsworth | Xavier Hufkens | In Situ Fabienne Leclerc | Invernizzi | Rodolphe Janssen | Jeanne-Bucher / Jaeger Bucher | JGM | Jousse 

Entreprise | Kalfayan | Hunt Kastner | Parisa Kind | Krinzinger | Krome | Susanna Kulli | Lautom | Gebr. Lehmann | Lelong | Leme | Elaine 

Levy Project | Javier Lopez | Patricia Low | M+B | Maes & Matthys | Mai 36 | Ron Mandos | Marlborough Fine Art | Martos | Maruani 

& Noirhomme | Maskara | Mario Mauroner | Max Mayer | Mario Mazzoli | Greta Meert | Meessen De Clercq | Marion Meyer | Mihai 

Nicodim | moniquemeloche | MOT International | Motive | Horrach Moya | Mulier Mulier | Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder 

| Neue Alte Brucke | Nev Istanbul | Nogueras Blanchard | Nosbaum & Reding | Nathalie Obadia | Offi ce Baroque | On Stellar Rays 

| Other Criteria | Odile Ouizeman | P420 | Alberta Pane | The Paragon Press | Perrotin | Tatjana Pieters | Elisa Platteau | Jerome Poggi 

| Polka | Profi le | Projektraum Viktor Bucher | Prometeo | Quadrado Azul | Raum mit Licht | Almine Rech | Michel Rein | Ricou | Gabriel 

Rolt | Rossi | Rotwand | Lia Rumma | S.A.L.E.S. | Sophie Scheidecker | Karsten Schubert | Senda | André Simoens | Stephane Simoens | 

Filomena Soares | Société | Sorry We’Re Closed | Michel Soskine | Pietro Sparta | SpazioA | Steinek | Stieglitz19 | Super Window Project 

| Micheline Szwajcer | Suzanne Tarasieve | Team | Daniel Templon | Torri | Florent Tosin | Transit | Triangle Bleu | Triple V | Tucci Russo 

| Steve Turner | Rachel Uffner | Georges-Philippe & Nathalie Vallois | Van de Weghe | Isabelle Van Den Eynde | van der Mieden | Tim 

Van Laere | Samuel Vanhoegaerden | Axel Vervoordt | VidalCuglietta | Nadja Vilenne | Voice | Tanja Wagner | waterside contemporary | 

Wilkinson | Xippas | Zink | Martin Van Zomeren

18 – 21 April
Contemporary Art Fair
www.artbrussels.be
Brussels Expo
Open daily 12 – 7pm
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Nocturne: Thursday 18 April, 7 – 10pm

Twitter  @ArtBrussels  

Facebook  artbrussels

AB-Adverts-JAN30.indd   7 1/02/13   12:22

Q: Hva handler forskningsprosjektet The Archive in Motion om?

ina blom:
– Vi undersøker hva som skjer med det kollektive minnet når de 

gamle arkivformatene møter en ny digital kultur. Hva er et historisk 
dokument når store deler av informasjonen er knyttet til flyktige 

elektroniske formater og realtime-prosesser?
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KUNSTforum
nr.4 | 2012 | 3. årgang | kr 95.– inkl. mva

nicolas bourriaud | a k dolven | dubbin & davidson | jan freuchen | detaljer | bilbao 
mario garcia torres | det nordiske markedet | nordisk støtte | english texts 

Q: -Hvordan ble begrepet Altermodern til? 

nicolas bourriaud:
– Helt klart utfra min avsky for prefikset «post-».  

Feigheten man viser ved å nekte å sette navn på vår erfaring  
er en skandale for tenkningen.

n
ico

las bo
u

rriau
d

 | a k
 d

o
lven

 | d
u

bbin
 &

 d
avid

so
n

 | jan
 freu

ch
en

 | d
etaljer | bilbao

 | m
ario

 g
arcia to

rres | d
et n

o
rd

isk
e m

ark
ed

et | n
o

rd
isk

 stø
tte

Galleri Haaken    Tjuvholmen allé 23    0252 Oslo    Tlf +47 22 55 91 97    www.gallerihaaken.com

TONE INDREBØ 29.11–16.12 
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KUNSTforum
nr.3 | 2012 | 3. årgang | kr 95.– inkl. mva

håvard homstvedt | victor lind | mattias härenstam | ditte ejlerskov | symbolisme  
stolthet og fordom | museumsdrømmen | bergen | kunst og biler | english texts

Q: Ser du på deg selv som en romantiker? 

håvard homstvedt 
– Jeg er kanskje en nøktern romantiker som ønsker å tro,  

og jeg holder meg til en romantisk modell av kunstneren som heroisk  
kjemper alene med pensel i hånd.
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Få KUNSTforum 
rett hjem i posten  
med spennende 

reportasjer, 
intervjuer 
og essays

fire utgaver i året 
for kun 349,- 

Send epost med navn, adresse og tlf til 
kunstforum@dbpartner.no

www.kunstforum.asmagasinet som dekker samtidskunst og historisk kunst

Kunstforum Høstutstillingen.indd   1 13.08.13   10:22



Kunsthåndverk 2013
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling
22. september – 15. desember 

Kunstindustrimuseet
St. Olavs gt. 1, Oslo 

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

Formidlingsprogram
www.nasjonalmuseet.no
www.norskekunsthandverkere.no

Marianne Heier
Orfeus
Kunstnernes Hus 22. november 2013 – 16. februar 2014

Wergelandsveien 17, 0167 Oslo | 22 85 34 10 | www.kunstnerneshus.no |

Med støtte fra 
Billedkunstnernes 
Vederlagsfond

Model as Ruin- the Oslo Architecture Exhibition 1931
Kunstnernes Hus 1. november – 8. desember 2013

Kurator: Mari Lending og Mari Hvattum, AHO, i samarbeid med Kunstnernes Hus

One Night Only

Kunstnernes Hus mandager fra 16. september 2013

Agenda - Kunstfags faglige diskusjonsforum 

Kunstnernes Hus fredag 25. oktober 2013 og våren 2014

Open Forum - forelesningsserie ved studenter på Kunstakademiet i Oslo

Kunstnernes Hus mandager fra 16. september 2013

Akademirommet - Kunstakademiets utstillingsrom 

Kunstnernes Hus fra 1. november 2013



HØYSKOLESTUDIUM I VISUELL KUNST

 Nordisk Ins t i tu t t  for Scene og Studio

Vi tilbyr en toårig høyskoleutdanning innen Visuell 
kunst, med mulighet for videre studier i utlandet. 
Utdanningen har som formål å utdanne kunstnere og 
visuelt kompetente aktører for aktiv deltakelse på den 
internasjonale arenaen for samtidskunst. Studiet skal 
stimulere til kritisk refleksjon og konseptuell tenkning, 
så vel som faglig integritet, forståelse og kunstnerisk
utvikling.

Det toårige høyskolestudiet i Visuell kunst gir 
mulighet for fordypning innen billedkunst, foto 
og illustrasjon. Utdanningen legger stor vekt på 
kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og bevissthet 
om viktigheten av å aktualisere tilegnet kunnskap. 

Høyskolestudiet i Visuell kunst er støttet av 
Lånekassen og har oppstart høsten 2014.
Les mer om utdanningen på www.niss.no.

PREUS 
MUSEUM
22.9 2013–5.1 2014

MARGARET BOURKE–WHITE (1904–1971): 
MOMENTS IN HISTORY 
FOTOHISTORIENS MEST KJENTE 
KVINNELIGE FOTOJOURNALIST 

ELISABETH MEYER (1899–1968): 
BRUDDSTYKKER FRA ET ARKIV
EN AV NORGES FØRSTE KVINNELIGE 
FOTOJOURNALISTER

VELKOMMEN TIL SPENNENDE 
UTSTILLINGER I VAKRE OMGIVELSER

PREUS MUSEUM
DET NASJONALE FOTOMUSEET
KARLJOHANSVERN HORTEN  
TIR–FRE 12–16 LØR–SØN 12–17 
WWW.PREUSMUSEUM.NO

Velkommen til kreativ handel hos TORSO Vulkan!
Du finner oss midt blant Oslos kreative skoler, 
vis-a-vis Mathallen på Vulkan.
Vi har et stort utvalg kjente merkevarer for 
amatører og profesjonelle kreatører, og våre 
medarbeidere hjelper deg å finne det du trenger 
for å realisere dine idéer.

NB! Be om vårt kundekort, så får du spesielle 
tilbud, og opparbeider deg gode rabatter!

Alt av verktøy for kreative sjeler!

VULKAN

VULKAN

TORSO Vulkan
Maridalsveien 17 B, 0178 Oslo
(vis-a-vis Mathallen)
Tlf. 21 38 80 70 
www.torsovulkan.no

Åpningstider:
Hverdager  10.00 - 17.00
Torsdag      10.00 - 19.00
Lørdag       11.00 - 17.00

Torso Vulkan Kunstartikler

FJORDGATA 11, 7010 TRONDHEIM

www.facebook.com/
TrondelagSenterForSamtidskunst 
 
WWW.SAMTIDSKUNST.NO

MORTEN TRAAVIK
04. - 15.09.

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN
28.09. - 20.10.

EDVINE LARSSEN
01. - 24.11.

ANJA CARR
06. - 31.12.



gråbrødregaten 17
3110 tønsberg
33 30 76 70 
www.haugar.com

ERNST BARLACH 
OG KÄTHE KOLLWITZ

EKSISTENSENS GRENSER
5. oKtober–8. desember

Käthe Kollwitz, Selvportrett, 1924
Litografi

Pierre l. matte 
Machine spirits, 2011

AMNESIA
8 NORDISKE 
KUNSTNERE 
OM GLEMSEL 
28. sePtember 
–8. desember

harPa arnadottir
a K dolven

michelle eistruP
Pierre lionel matte 
maria miesenberger

anniKa ström 
salla tyKKä

Johannes vemren rygh

åPent:
tir–fre 11–16,
lør–søn 12–17

omvisning
hver søndag Kl. 13.00
tirsdager gratis

JANNE GILL JOHANNESEN  - MALERI 

ST. OLAVGT.10, 2406 ELVERUM  | TLF. 400 43 251 | WWW.ELVERUMKUNSTGALLERI.NO  

Dagsavisen - best på kultur

Prøv  
Dagsavisen 

GRATIS  
i tre uker

Send sms «DA» 

til 2012
Alt du trenger på den tiden du har
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PRISLISTE
tegnforklaring
* = debutant ved Høstutstillingen 

Vi minner om at det i tillegg til  
oppgitt pris kommer 5% til Bildende  
Kunstneres Hjelpefond.

                   

Marte Aas
f. 1966

Uten tittel (Rom) #1   2013
Fotografi, inkjetprint
86 x 112
pris u/ramme: 18 000,-

Uten tittel (Rom) #2   2013
Fotografi, inkjetprint
86 x 112 
pris u/ramme: 18 000,-

Uten tittel (Rom) #3   2013
Fotografi, inkjetprint
86 x 112
pris u/ ramme: 18 000,-

Uten tittel (Rom) #4   2013
Fotografi, inkjetprint
86 x 112
pris u/ ramme: 18 000,-



* Azar Alsharif
f. 1984

Ordinary Gamble (#1)   2012
Collage
100 x 70
pris m/ ramme: 7000,-



* Vibeke Frost Andersen
f. 1976

5 dager i juni   2012
Digitalt fotografi
90 x 60,5
pris u/ ramme
6000,-



* Julie Arntzen 
f. 1963

Elementary   2013
Ortodoks ikonteknikk,
tempera på krittgrunn
25 x 175
pris u/ ramme: 30 000,-



* Ina Bache-Wiig
f. 1989

Hoodoo Voodoo   2013
Fargeblyant på papir
47 x 45
pris m/ ramme: 3500,-

4 Rectangles, 2 Squares and 1 Dead Girl   
2013
Fargeblyant på papir
41 x 51
pris m/ ramme: 3500,-

The Voice That Says You Can’t Do It  
Is a Lying Slut   2013
Fargeblyant på papir
56 x 42
pris m/ ramme: 3500,-



Jan-Erik Beck
f. 1959

Fontænefigurer   2012
skulpturinstallasjon med to figurer
110 x 70
pris: 35 000,-



Siri Berqvam
f. 1977

Vokser, Gror   2013
Hekling, søm
Variabel
pris: 75 000,-



* Tonje Bøe Birkeland
f. 1985

Luelle Magdalon Lumiére (1873-1973): 
Plate # 2 Hausdalshorgi   2013
Fotografi, digital c-print
125 x 190
pris m/ ramme og plakat: 
47 000,-
pris m/ ramme: 45 000,-



Bjørn Bjarre
f. 1966

Solaris (Notes and Sketches no. 4)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Solaris (Notes and Sketches no. 5)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
p.e.

Solaris (Notes and Sketches no. 6)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Solaris (Notes and Sketches no. 7)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Solaris (Notes and Sketches no. 8)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Solaris (Notes and Sketches no. 9)   2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Solaris (Notes and Sketches no. 10)   
2013
Blekk på papir
14,5 x 10,5
pris m/ ramme: 4500,-

Are Blytt / Jan Christensen
f. 1981 / f. 1977

7182   2013
Veggmaleri, akryl
Variabel
pris m/ montering: 75 000,-
pris u/ montering: 60 000,-



* Anders Brenno
f. 1988

Vampire Yeah   2013
Video
pris etter avtale



Åsil Bøthun
f. 1971

Hunter   2013
papir, gips, sparkel, maling
lakk, lim, fargeblyant
60 x 30 x 15
pris: 23 000,-



Sissel Calmeyer
f. 1941 – d. 2012

Utsyn fra luftskipet Norge II   1973
Billedvev, ull og lin
130 x 175
p.e



Anja Carr
f. 1985

Banana Blues   2012
performance – video – installasjon
1,7 x 2 x 1,9
pris: 25 000,-

Moments (Act 1–6)   2013
Fotografiserie 
6 stk á 79 x 102
samlet m/ ramme: 50 000,- 
pris pr. stykk m/ ramme: 
10 000,-



Anna Daniell
f. 1978

Marmor og Kake   2011
Marmor fra den norske Opera & Ballett,
kake fra kaféen på Munchmuseet i Oslo
Variabel
t.K.



* Anne Marthe Dyvi
f. 1979

I / Jeg   2012
Videocollage
6:13
pris: 15 000,-

Stanseveien 21, 0975 Oslo  
www.tstrykk.no

Telefon: 22 79 25 00  
post@tstrykk.no

TS trykk a•s 
er et moderne offset-

trykkeri på Kalbakken i Oslo.  
Vi er stolte av samarbeidet med 

Statens 126. Kunstutstilling, 
Høstutstillingen 2013.
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Ingrid Eggen
f. 1979

Restricted Flora (nr 1)   2012
Analogt fotografi
40 x 50
pris m/ ramme: 9000,-

Folde t (nr 1)   2013
Analogt fotografi
60 x 70
pris m/ ramme: 12 000,-



* Tor Einstabland
f. 1970
taxi Drive   2013
Fotografi, c-print
100 x 150
pris m/ramme: 32 000,-
pris u/ramme: 26 000,-



Jørund Aase Falkenberg
f. 1978

Varde   2013
Asfalt
160 x 100 x 100
pris: 50 000,-



Thomas Falstad
f. 1977

UNTITLED   2012
tre, olje, kull, ferniss
87 x 73 x 71
pris m/ ramme: 35 000,-



Christoffer Fjeldstad
f. 1978

Joy   2013
Olje på lerret
176 x 240
pris m/ ramme: 62 000,-



Hilmar Fredriksen
f. 1953

Mot Havet   2013
Fotografi, digital collage
20 x 30
pris m/ ramme: 6000,-
pris u/ ramme: 5500,-



Frode & Marcus
Frode Fjerdingstad / Marcus palmqvist
f. 1975 / f. 1976

Förortskillen   2013
Video
pris: 15 000,-



Guro Giske
f. 1947

Toleranse versus respekt   2013
Video
loop
pris etter avtale

* Anne Pfeffer Gjengedal
f. 1948

Testamente til en Evighet   2012
Heklet kobbertråd, found objects, tre, 
glass
40 x 50
pris: 35 000,- 



* Anders Five Gunnerud
f. 1976
 
Fool on the Hill   2011
tusj på papir
42 x 29,7
pris m/ ramme: 5500,-



* Eirik Moldestad Halvorsen
f. 1980

Husken   2012
Olje på lerret
100 x 100
p.e.



Christina Leithe Hansen
f. 1978

collection in black n white   2012
mixed media
40 x 20 x 30
pris etter avtale

Desolate landscape   2012
Fotografi
185 x 137
pris m/ ramme: 48 000,-



* Johannes Borchgrevink Hansen
f. 1982

U.T.   2012
tusj, akryl, collage på papir
125 x 85
t.K.



Ingri Haraldsen
f. 1984

Circular story   2013
Kull på papir
177 x 122
pris m/ ramme: 26 000,-



* Iselin Linstad Hauge
f. 1981

White Distance   2012
video
pris etter avtale



* Jason Havneraas
f. 1978

AN ANGEL BEFORE THE BATTLE, 
MOTHER   2012
Video
12:00
pris: 30 000,-

Mattias Härenstam
f. 1971

Der nede   2012
tresnitt
106 x 71
pris m/ ramme: 10 200,-
pris u/ ramme: 6300,-

Frokost med fugler   2012
tresnitt
106 x 71
pris m/ ramme: 9600,-
pris u/ ramme: 6100,-



* Tine Isachsen / Sara Tanderø
f. 1969 / f. 1975

Let´s talk some more my Bunny   2013
Digitalt fotografi
120 x 80
pris m/ ramme: 20 000,-
pris u/ ramme: 16 000,-



Else Marie Jakobsen
f. 1927 – d. 2012

Dromedarene II (Skriket)   1994
Billedvev
150 x 170
tilhører sKMu sørlandets 
Kunstmuseum



Anne Karin Jortveit
f. 1964

Primavera   2013
tekstil
228 x 122
pris: 20 000,-



Farhad Kalantary
f. 1962

Stars of Urmia   2013
Videoinstallasjon
100 x 100
pris: 50 000,-



Stein Koksvik
f. 1963

Skjør Treenighet I   2012–13
ståltråd, wire, elektrisitet , lyspærer, 
plast
200 x 250
pris: 32 000,-



Mariken Kramer
f. 1972

Patterns of Inclusion   2013
Videoinstallasjon
Variabel
pris: 75 000,-

* Vilde von Krogh
f. 1965

Sjakk Matt   2013
installasjon
11 kvm
pris etter avtale



Ignas Krunglevicius
f. 1979

NARRATIVE WITH AN UNEXPECTED 
OUTCOME   2011
triple channel video installation
Variable
pris: 45 000,-



* Janne Kruse
f. 1979

In Search of Temporality   2013
Kroppsfoldet rustfritt stål
Variabel
pris: 35 000,- 



Kaja Leijon
f. 1980

Wasteland   2012
HD – video
10:00
pris: 60 000,-



* Hanne Lillee
f. 1988

Playing with Stones   2013
skulptur
21 x 160
pris: 17 500,-

Reaching Into Simmering Water
2013
skulptur
140 x 40
pris: 15 500,-



* Cecilie Lind
f. 1973

 what the fuck is wrong with VISUAL 
CANDY   2012
Blandet/installasjon
Variabel
pris: 300 000,-



* Rina Charlott Lindgren
f. 1983

Uten tittel (diving)   2012
Blyant på papir
38 x 33
pris m/ramme: 8000,-

* Lise Bjørne Linnert
f. 1964

Fences   2009 – 2013 
Fotografisk dokumentasjon av 
performance,
tekst, installasjon
67 stk á 24 x 15
Variabel
pris: 180 000,-
pr. stk: pris etter avtale



Edith Lundebrekke
f. 1959

Multi Meander I   2013
relieff av malte trelameller
90 x 90
pris: 50 000,-

Multi Meander IV   2013
relieff av malte trelameller
90 x 90
pris: 50 000,-



* Arna Kristine Lund–Johnsen
f. 1982

Drivhus   2012
Digital jacquard
119 x 74
pris: 24 000,-



Løvaas & Wagle
f. 1957 /f. 1956

Til Hanna, Agnes, Frida  
og Jessica   2012
Vev
255 x 310
pris: 140 000,-



* Susanne Kathlen Mader
f. 1964

Hendelser i stor høyde   2013
installasjon, akryl og skulptur på vegg
Variabel
pris etter avtale



* Carl Mannov
f. 1990

Marskandiser   2013
Mixed media
220 x 180 x130
pris etter avtale

rulleskøjter   2012
Olje på lerret
190 x 145
pris m/ ramme: 13 700,-
pris u/ ramme: 12 000,-

* Frode Markhus
f. 1977
 
Stupet   2013
Akryl, oljepastell, kull,
fargeblyant på bomull
220 x 250
pris m/ ramme: 28 000,-



“Moderne Ruiner”  
elisabeth engen / Grete Britt Fredriksen 
/ Astrid Findreng
f. 1957 / f. 1957 / f. 1964
 
Tablå   2012
tre, metall, litex, ledlys, glass, fotografi
31 x 48 x 22
pris: 30 000,-



* Petter Napstad
f. 1982

Utitulert   2013
Blekk på papir
50 stk á 29,7 x 21
pris m/ ramme pr. stk: 1200,-
pris u/ ramme pr. stk: 1000,- 



* Andreas Hald Oxenvad
f. 1979

Drones and Bells and Predator Spells   
2013
lydinstallasjon
Variabel
pris inkl. høyttaler, forsterker, kabler
avspiller og montering: 20 000,-
pris for lydfil: 10 000,-



* Ruta Pakarklyte
f. 1975

Brunt søppel   2010
støpt porselen
65 x 60 x 56
pris: 23 000,-



* Egil Pedersen
f. 1976

Ealli guođđá joavkkus – Et dyr forlater sin 
flokk   2013
HD – video
4:58
pris etter avtale



* Urd Joachimsen Pedersen
f. 1989

Hjelm 2   2013
Olje på lerret
113 x 113
pris m/ ramme: 16 000,-



40

Pushwagner
f. 1940

Kunstnernes Hus 1981   2013
Olje på lerret
120 x 169,5
T.K.



Oscar Qvale
f. 1985

Song of the Scapegoat # 1-3
Video
3:00
Pris: 40 000,-



Inger Johanne Rasmussen
f. 1958

Lykkehjul   2012
Tekstilintarsia
222 x 298
Pris: 120 000,-



* Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir
f. 1983

Eat Me   2011
Video
Variabel
Pris: 7000,-



* Pia Antonsen Rognes
f. 1986

Soil For Rotten Seeds (Pink)
2013
Hånd og maskinsøm
150 x 150 x 70
Pris: 50 000,-



* Ellen Johanne Røed
f. 1970

Skyvelære (while attempting to balance)   
2012
Video
6:06
Pris: 35 000,-



Sten Are Sandbeck
f. 1969

Fountainhead   2012
Olje på plast, fontene og blandet teknikk
140 x 60 x 60
Pris: 30 000,-

* Sirens (catwalk dummies)- 1    2012
Olje på lerret og blandet teknikk
260 x 60 x 60

* Sirens (catwalk dummies)- 2   2012
Olje på lerret og blandet teknikk
280 x 80 x 70

* Sirens (catwalk dummies)- 3   2012
Olje på lerret og blandet teknikk
270 x 120 x 60

* Sirens (catwalk dummies) er én instal-
lasjon, pris etter avtale

Ulla Schildt
f. 1971

Backstage   2011
Archival pigment print
42 x 62
Pris m/ ramme: 11 000,-
Pris u/ ramme: 9000,-



* Eirik Senje
f. 1982

Lamp and Light Reading   2012
Olje på lerret
100 x 70
Pris u/ ramme: 12 000,-



* Kent Fonn Skåre
f. 1983

Uten tittel   2012
Inkjetprint på ubestrøket fotopapir, 
sponplate
62 x 42 x 2,4
Pris etter avtale



Kristin Sæterdal
f. 1963

The Blue Control Room   2012
Billedvev
155 x 385
Pris: 130 000,- 



Bente Sætrang 
f. 1946

breaking black   2012
lakk på lin, spray, collage
209 x 202
Pris: 80 000,-



* Jon Benjamin Tallerås
f. 1984

Inntrinn, Opptrinn, Tristesse
2012
 Acrylic One, mdf
19 x 220 x 30
Pris: 80 000,-



Andreas Tellefsen
f. 1976

Hest   2011
Tusj, pensel, papir
50 x 50
Pris m/ ramme: 18 000,-



Charlotte Thiis-Evensen
f. 1968

Uten tittel (2013)
2013
Video
Pris: 80 000,-

* Ingrid Torvund
f. 1985

Magic Blood Machine   2012
Video
21:56
Pris: 80 000,-



* Frida Vessia
f. 1985

Kisses   2012 (1998)
Kyss på plakat
25 x 30
Pris: 15 000,-



Gelawesh Waledkhani
f. 1982
Henrettelsen i Paris  
9. januar 2013   2013
Tusj på akvarellpapir
56 x 77
Pris etter avtale



Aleksi Wildhagen
f. 1976

Til Det Norske Kongehuset  2013
Olje på lerret, fotografi på lerret
2 stk á 80 x 70
P.E.



* Siri Wohrm
f. 1985

EN MANN SOM DRIKKER ØL
1984
Ståltråd, kork, sikaflex, fyrstikker, 
trepanel, tekstil
6 x 7 x 8
T.K.



* Erlend Grytbakk Wold
f. 1986

The Limitation is Us IV   2012
Akvarell på papir
100 x 70
P.E.



* Davood Zandian
f. 1954

Nazanin   2012
Olje på lerret
130 x 110
Pris: 65 000,-

Min far   2013 
Olje på lerret
68 x 55
T.K.



Thomas Østbye
f. 1979

Out of Norway   2013
Videoinstallasjon
Pris etter avtale



Høstutstillingen 
Statens Kunstutstilling




