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[1]

HVITE FLAGG handler om inkludering. Det
handler om å åpne opp for det ’overnasjonale’. Om å åpne opp for det grenseløse
mellommenneskelige hvor i vi alle kjenner
oss igjen; frigjort fra tillærte ’sannheter’ om
rett og galt og dyrking av egen fortreffelighet. Flagget er ikke vennlig. Det signaliserer
eierskap og motstand mot inntrengere.
Samtidig som fargene ’renner ut’ av flagget
åpner det seg opp for inkludering, toleranse
og overnasjonale dialoger.



HVITE FLAGG
2014
Installasjon
T.K.

Svein Møxvold
f. 1947

[1]

[2]

Kvadrater III
2013
Dobbelvev
145 x 154
Pris 75 000,-

Kvadrater II
2012
Dobbelvev
144 x 155
Pris 75 000,-

Nina Katrine Risåsen
f. 1966

[2]

[3]

*Esther Maria Bjørneboe
f. 1971

Et annet sted #5
2014
Akrylmaleri på polykarbonat
200 x 160
Pris 65 000,-

[3]

[4]

Bust
2013
Blekk i gelatin, analogt fotografi
120 x 100
Opplag 5, til salgs 5
Pris m/ ramme
28 000,Pris u/ ramme
19 000,-

*Solveig Settemsdal
f. 1984

[4]

[5]

HVERDAG
2012
Blyanttegning på papir
53 x 193
Pris m/ ramme
35 000,-

Ingwill Gjelsvik
f. 1959

[5]

[6]

Uten tittel (#1–8)
2012–2013
Akvarell
8 stk á 70 x 90
Pris m/ ramme
17 000 pr. stk
Vanessa Baird
f. 1963
[6]

[7]
*Gunnhilde Høyer
f. 1983
Show Residue
2014
Installasjon
Tre, glass og akvarell på papir
200 x 80 x 60
Pris 15 000,-

Verket Show Residue er en stedspesifikk
installasjon laget for Høstutstillingen
2014. Et akvarellmaleri produseres
under utstillingen. Installasjonen består
av et staffeli som har en 80 cm bred
glassbeholder montert på midten.
Glassbeholderen fylles med vann og
akvarellfarge. Så senkes et akvarellpapir ned i denne væsken. Etterhvert
som væsken fordamper, avleires linjer
på arket. Linjene er lysere og mørkere
ettersom hvor fort eller sakte fordampningen har foregått, noe temperaturen i
utstillingsrommet dikterer. Når væsken
er fordampet, eller på utstillingens siste
åpningsdag, heises det ferdige bildet opp
og henges over beholderen i øyehøyde for
beskuelse. Verket er da ferdigstilt.

[7]

[8]

Histoires sur mon père / Historier om min far
2008–
Foto og tekst på aluminium, totalt 24 deler
Variabel størrelse
Opplag 1, til salgs 1
Pris 90 000,-

Pierre Lionel Matte
f. 1961

[8]

[9]

Engraved
2014
Skulptur
120 x 70 x 180
Opplag 2, til salgs 1
Pris 50 000,-

Bjørn Erik Haugen
og André Larsen Avelin
f. 1978 og 1978

[9]
Engraved er et museumsmonter med en
inngravert liste over alle arkiver som er
ødelagt eller tapt fra 1900 og frem til i dag.
Listen viser til historiske hendelser som
første og andre verdenskrig, og strekker seg
frem til nåtiden med tapet av arkivet under
krigen i Mali.
Skulpturen er tenkt å være en «Denkmal,»
et sted for refleksjon over hva tapet av
arkiver og biblioteker betyr for verdenssamfunnet. Dette er institusjoner som er viktige
for ivaretagelse av historie og kultur.
Da DDR-regimet falt, prøvde Stasi for
eksempel å destruere sitt arkiv. De klarte å
makulere 18.000 søppelposer med informasjon. Dette materialet blir nå møysommelig
restaurert, men det vil ta 200 år før all informasjonen er funnet igjen og satt i system.
Tittelen refererer til hvordan teksten er
inngravert og dermed lagret i skulpturen.
Ordet engraved refererer også til grav, siden
verket er en slags en grav for alle dokumenter som er tapt.

[10]

Opplag 5, til salgs 4
Pris m/ ramme pr. stk
5 200,Samlet m/ ramme
120 000,Pris u/ ramme pr. stk
3 200,Samlet u/ ramme
80 000,-

Shadows/Echoes
2012
Fotografi, tekst og innsamlet fotografi
26 stk á 25 x 32

*Marianne Bjørnmyr
f. 1986

[10]
Arbeidet Shadows/Echoes ble til over en
to-års periode hvor kunstneren reiste rundt
Island for å undersøke og dokumentere et
trossystem hvor eksistensen av alver og
feer ikke blir sett på som marginal. 53% av
islendere enten tror på eller fornekter ikke
alvenes eksistens.
Gjennom et noe naivt forsøk på å
dokumentere alvenes eksistens har kunstneren samlet inn fotografier fra Reykjavik
Photography Museum’s arkiv, vitnesbyrd fra
det Islandske Nasjonalmuseet og transkriberte samtaler med klarsynte, sammen med
hennes egne fotografier av steder med antatte alvebosettelser. Vi finner flere konflikter
i tolkningen av materialet; de presenterte
bildene konfronterer på sitt eget vis konstruerte virkeligheter, myter og bekjennelser.

[11]

[12]
Jo Michael de Figueiredo
f. 1964

[11]

*Tonje Moe
f. 1978

A New Age Lab Experiment
2012
Akryl på lerret
100 x 80
Pris u/ ramme
40 000,-

Unpredictable Periscope
2012
Akryl på lerret
80 x 100
P.E.

Blind spots No. 3 – diptykon
2014
Fotografi, ink print
70 x 160
Opplag 6, til salgs 5
Pris m/ ramme
31 000,Pris u/ ramme
27 000,-

[12]

[13]

I Bønn for et Statistisk Fjell
Ting Tegn Tid
En Hatt
Gruppe av Tre, pluss En
Hvordan Kunsten Dør
To Skygger
Verden Spinner Rundt et Rykte
Kvinnen og Skyggen
Den Gamle Kalven og Havet
Ubehaget i Kulturen finner sin Løsning
I Drift mot en Sannere Virkelighet
Slik Lyset Lokker den Blinde
Du Sier at du ikke er Nervøs
Neste gang du ser meg er det ikke meg

Kristian Øverland Dahl
f. 1968

2014
Skulptur
55 x 50 x 55
Pris 35 000,[Se s. 50]

2014
Skulptur
40 x 40 x 170
Pris 35 000,-

2014
Skulptur
50 x 100 x 190 x 2 stk
Pris 35 000,-

Alle skulpturene har samme tittel,
publikum kan selv velge:

[13]

[14]

Visjonær
2014
Tresnitt
100 x 135
Opplag 2, til salgs 1
Pris u/ramme
21 000,-

Cathrine Dahl og Ørjan Aas
f. 1980 og 1981

[14]

[15]

Små skygger av lyd
2014
Remset og innfarget ull
200 x 300
Pris 98 000,-

Trine Mauritz
f. 1960

[15]

[16]

Mellom klokken og sengen
2014
Olje på lerret og olje, sengetøy, pute,
dyne og madrass
Variable dimensjoner
Pris 47 000,-

Tommy Johansson
f. 1975

[16]

[17]

Så slo jeg opp på de sidene det var flest bilder 2
2014
Tegning
114 x 76
Pris u/ ramme
18 000,-

Så slo jeg opp på de sidene det var flest bilder 1
2014
Tegning
114 x 76
ug18 000,-

Sissel Fredriksen
f. 1963

[17]

[18]

Essence IV
2014
Olje på lerret
200 x 140
P.E.

Essence I
2014
Olje på lerret
200 x 140
P.E.

*Christer Glein
f. 1984

[18]

[19]

Uten tittel (Konstruksjon #1)
2014
Håndkolorert fotografi, pastellpigment
og inkjetprint
80 x 95
Opplag 1, til salgs 1
Pris m/ ramme
17 900,-

Uten tittel (Konstruksjon #3)
2014
Håndkolorert fotografi, pastellpigment
og inkjetprint
80 x 84
Opplag 1, til salgs 1
Pris m/ ramme
17 900,-

Uten tittel (Konstruksjon #2)
2014
Håndkolorert fotografi, pastellpigment
og inkjetprint
80 x 88
Opplag 1, til salgs 1
Pris m/ ramme
17 900,-

*Jonas Ib F. H. Jensen
f. 1979

[19]

[20]

WOUNDS – HOTEL MONTE EMILIO / OBJET
TROUVÉ II (Kleiat, Mount Lebanon)
2014
Funnet objekt
15 x 32 x 37
T.K.

WOUNDS – HOTEL MONTE EMILIO / OBJET
TROUVÉ I (Kleiat, Mount Lebanon)
2014
Funnet objekt
15 x 32 x 37
T.K.

WOUNDS – BEIT BEIRUT / SNIPER´S ROOM
(Sodeco, Beirut)
2014
Billedvev
330 x 575
Pris 150 000,-

*Mari Meen Halsøy
f. 1978

[20]

[21]

Arbeidene er laget på et residensopphold
ved Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD)

Dead End III
2013
Maleriinstallasjon
Diverse tremateriale, blyant på tre
63 x 62
T.K.

Dead End II
2013
Maleriinstallasjon
Akryl på upreparert lerret, diverse tre
140 x 120
Pris 35 000,-

Dead End I
2013
Maleriinstallasjon
Akryl på upreparert lerret, diverse tre
120 x 130
Pris 35 000,-

Mona Orstad Hansen
f. 1976

[21]

[22]

Uten tittel
2014
Blyant på papir
150 x 170
Pris m/ ramme
etter avtale
Pris u/ ramme
20 000,-

*Solveig Bergene
f. 1985

[22]

[23]

Mountainhead 2
2013
Fotografi
60 x 50
Opplag 5, til salgs 4
Pris m/ ramme
7 000,Pris u/ ramme
5 000,-

Mountainhead 1
2013
Fotografi
60 x 50
Opplag 5, til salgs 4
Pris m/ ramme
7 000,Pris u/ ramme
5 000,-

*Hilde Frantzen
f. 1982

[23]

[24]

Studies of the Night Sky II
2012
Svarthvitt fotografi på barytpapir
90 x 135
Opplag 2, til salgs 2
Pris m/ ramme
18 000,Pris u/ ramme
14 500,-

Opplag 2, til salgs 2
Pris m/ ramme
18 000,Pris u/ ramme
14 500,-

Studies of the Night Sky I
2012
Svarthvitt fotografi på barytpapir
90 x 135

*Barbora Hollan
f. 1989

[24]

[25]

[26]
*Magnus Oledal
f. 1972

[25]

Kari Merete Paulsen
f. 1969

Tray
2013
Jacquardvev
310 x 310
Pris 100 000,-

One Ply – Single Layer
2012
Skulptur / mixed media
Variabel høyde x 110 x 50
Pris etter avtale

[26]

[27]

Dear Bjarne
2013
Akryl og fettstift på lerret
120 x 140
Pris u/ ramme
8000,Ben Allal
f. 1976
[27]

[28]
Stein Koksvik
f. 1963
Kinoskulptur
2013–2014
MDF-plater, metallbeslag,
lysstoffrør med holdere,
DVD-spiller, projektor og JPG-filer
Høyde 270, grunnflate 187 x 187
trapp 62 x 122
Pris 85 000,-

[28]

[29]

[30]
*Linda Kristin Røed
f. 1989

[29]

Lotte Konow Lund
f. 1967

Dagbøkene 1–11
2014
Tusj på papir / tegning
14,8 x 21,0
T.K.

Solve Coagula Nr. 1
2013
Tekstil / trøyer, håndsydd søm
200 x 300
T.K.

[30]

[31]

Everything Right Is Wrong Again
2010
Blyant på papir
149,5 x 210
Pris m/ ramme
27 000,Pris u/ ramme
19 000,-

UTEN TITTEL
2012
Blyant på papir
151 x 220
Pris m/ ramme
27 000,Pris u/ ramme
19 000,-

*Mona Sjo Leirkjær
f. 1983

[31]

[32]
Lotte Konow Lund
f. 1967
Dagbøkene 1–11
2014
Tusj på papir / tegning
14,8 x 21,0
T.K.

[33]
*Johan Øvergård
f. 1982

[32]

Julie Oredam
f. 1974

Kingdom
2014
Stein, malt metall
29 x 30 x 146
Pris 30 000,-

744 Tonnes (Crete Joist)
2014
Skulptur i betong, stål, støv, aske og MDF
115 x 100 x 50
Pris 24 000,-

[33]

[34]

Balancing lost innocence
2014
C-print
40 x 60
Opplag 4, til salgs 3
Pris m/ ramme
15 000,-

Lisa Stålspets
f. 1978

[34]

[35]

Conditions that are indispensable for the ulterior
existence of our culture
2012
Olje på plate
25 x 38
Pris m/ ramme
75 000,Pris u/ ramme
75 000,-

The collapse of our people was overwhelming
2013
Olje på plate
25 x 43
Pris m/ ramme
75 000,Pris u/ ramme
75 000,-

It became clear to me that I would become a painter
2014
Olje på plate
32 x 40
T.K.

*Sven-Erik Olsen
f. 1956

[35]

[36]

Terje Finnsen
f. 1968

Jackpot
2014
Olje på lerret
140 x 150
Pris u/ ramme
30 000,-

Taurus
2014
Olje på lerret
140 x 150
Pris u/ ramme
30 000,-

[36]

[37]

Uten tittel (Juvel#4)
2013
Søm, broderi, rolur, knyting, draperi
300 x 100 x 100
Pris 75 000,-

Uten tittel (Juvel#3)
2013
Søm, broderi, rolur, vev, knyting, draperi
300 x 100 x 100
Pris 75 000,-

Uten tittel (Juvel#2)
2013
Søm, broderi, rolur, knyting, draperi
300 x 100 x 100
Pris 75 000,-

John K. Raustein
f. 1972

[37]

[38]

14 ways of replacing a table leg
2014
Fotografiserie
14 stk á 31 x 21
Opplag 3, til salgs 1
Pris m/ ramme
47 000,Pris u/ ramme
39 000,-

*Ana Rita Antonio
f. 1980

[38]

[39]

Erik Pirolt
f. 1977

Rommets Egenanalyse
2013
Olje på lerret
131 x 160
P.E.

[39]

[40]

Väsen
2014
Keramikk, tre, voks, tråd
106 x 230 x 200
Pris etter avtale

*Moa Håkansson
f. 1987

[40]

[41]

Parc des Buttes Chaumont, Paris
2013
Fotografi
28 x 35
Opplag 20, til salgs 20
Pris m/ ramme
2 300,Pris u/ ramme
2 000,-

Jardin du Luxemborg, Paris
2013
Fotografi
28 x 35
Opplag 20, til salgs 20
Pris m/ ramme
2 300,Pris u/ ramme
2 000,-

Jardin du Luxemborg, Paris
2013
Fotografi
28 x 35
Opplag 20, til salgs 20
Pris m/ ramme
2 300,Pris u/ ramme
2 000,-

*Dan Skjæveland
f. 1987

[41]

[42]

Plan 7.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

Plan 6.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

Plan 5.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

Plan 2.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

*Heidi Kennedy Skjerve
f. 1954

[42]

[43]

*Daniel Slåttnes
f. 1986

Meditasjoner
2014
Video, skulptur
Variable dimensjoner
Pris 50 000,-

Plan 13.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

Plan 9.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

Plan 8.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,Plan 17.
2014
Tegning med tusjpenn på papir
20 x 20
Pris m/ ramme
11 500,Pris u/ ramme
9 000,-

[43]

[44]

Pure Verities
2013
Gravering i glass, sveiset stålstativ
160 x 26
Opplag 3, til salgs 3
Pris 48 000,-

Randi Annie Strand
f. 1962

[44]

[45]

Still fra Untitled (Searchlight) no. 25
2013
Plastilina på Chromacolour grade cell
28 x 30
Pris m/ ramme
9 500,-

Still fra Untitled (Searchlight) no. 4
2012
Plastilina på Chromacolour grade cell
28 x 30
Pris m/ ramme
9 500,-

Still fra Untitled (Searchlight) no. 15
2013
Plastilina på Chromacolour grade cell
28 x 30
Pris m/ ramme
9 500,-

Jannicke Kristoffersen
f. 1977

[45]

Still fra Untitled (Searchlight) no. 20
2014
Plastilina på Chromacolour grade cell
28 x 30
Pris m/ ramme
9 500,-

Still fra Untitled (Searchlight) no. 11
2012
Plastilina på Chromacolour grade cell
28 x 30
Pris m/ ramme
9 500,-

[46]

Force of Nature III
2013
Mezzotint
12 x 13
Opplag 15, til salgs 15
Pris m/ ramme
3 500,Pris u/ ramme
1 500,-

Force of Nature I
2013
Mezzotint
12 x 13
Opplag 25, til salgs 20
Pris m/ ramme
3 500,Pris u/ ramme
1 500,-

Force of Nature II
2013
Mezzotint
12 x 16,5
Opplag 15, til salgs 15
Pris m/ ramme
3 500,Pris u/ ramme
1 500,-

Tom S. Kosmo
f. 1975

[46]

[47]

Bror og søster
2013
Olje på lerret
100 x 140
Pris u/ ramme
32 000,-

Rom 612
2013
Olje på lerret
100 x 340
P.E.

Marianne Wiig Storaas
f. 1972

[47]

[48]

[49]
*Andrea Scholze
f. 1988

[48]

Geir Yttervik
f. 1955

Rimfrost
2013
Olje, akryl på lerret
270 x 400
Pris u/ ramme
120 000,-

Man of the Jungle
2014
Keramikk, akryl, epoxy, jord og planter
120 x 210 x 100
Pris etter avtale

[49]

[50]

[13]

Kristian Øverland Dahl
f. 1968
2014
Skulptur
55 x 50 x 55
Pris 35 000,-

Marthe Aune Eriksen
f. 1975
Jordhamn
2013
C-print (analog) i ramme
127 x 150
Opplag 5, til salgs 3
Pris m/ ramme
47 000,-

Västra Hamnen
2013
C-print (analog) i ramme
127 x 150
Opplag 5, til salgs 3
Pris m/ ramme
47 000,-

Ralla
2013
C-print (analog) i ramme
127 x 150
Opplag 5, til salgs 3
Pris m/ ramme
47 000,-

[13]

[50]

[51]

Ina Bache-Wiig
f. 1989

8. mars 2014
2014
Fargeblyant på papir
60 x 46
Pris etter avtale

[51]

[52]

Coal

NUGAE
2012–2013
Mixed media
Variabel størrelse
Pris etter avtale
*Verena Issel
f. 1982
[52]

[53]
*Marit Justine Haugen
f. 1973
COAL
2014
Installasjon
400 x 780
Pris etter avtale

Den 7.juli 2010 brant asylmottaket i
Lier utenfor Drammen ned til grunnen.
Tre bygninger ved ventemottaket for
avviste asylsøkere tok fyr samtidig. 23
personer ble pågrepet, mistenkt for å
stå bak brannene.
Kunstverket Coal er laget av kullstøv og
forkullede trebiter fra de brente bygningene. Kullteppet er avtrykk av personlige eiendeler funnet på branntomta.
Kullstøv er siktet over metalldeler som
så er fjernet.

[53]

[54]

[55]
*Linn Cecilie Ulvin
f. 1969
Skrivebordsscene III
2014
Installasjon
Variabel størrelse
Selges som helhet eller som enkeltdeler
Pris samlet
90 000,Pris på enkeltdeler
etter avtale

[54]

* Marit Roland
f. 1981

Paper Drawing #10
2014
1200 hvite papirkjegler, fisketråd, hønsenetting
400 x 300 x 400
Pris etter avtale

Skrivebordsscene: tekster i samling
2013
Tekstsamling

[55]

[56]

PDP/ AV1
2014
Installasjon
Sett med to bokser á 40 x 40 x 40
Opplag 6 sett, til salgs 3-5 sett
Pris pr. sett
15 000,-

*Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
f. 1981 og 1976

[56]

[57]

*Richard Alexandersson
f. 1982

Untitled (adrift;Constructs)
2014
Video med lyd (3D-animasjon)
7:51 sømløs loop
Opplag 4, til salgs 3
Pris etter avtale

[57]

[58]

stille dag
2012
Video
7:52
Opplag 6, til salgs 5
Pris 18 000,-

*Aleksander Johan Andreassen
f. 1982

[58]

[59]

*Signe Becker
f. 1981

Paradis
2014
Video
12:22
Opplag 5, til salgs 4
Pris 20 000,-

[59]

[60]

15:05
2014
Video
4:30
Opplag 5, til salgs 3
Pris 9 250,-

*bull.miletic
f. 1973 og 1970

[60]

[61]

*Mattias Cantzler
f. 1976

Stone Mapping
2014
Video
8:30
Pris etter avtale

[61]

[62]

Petroglyphs of the indebted man er
filmet i California City, nord i Antelope
Valley, Kern County, California i 2013.
Filmen er skutt fra helikopter i høyder
fra tolv tusen til to tusen fot.
Petroglyphs of the indebted man tar
utgangspunktet i det mislykkede
eiendomsutviklingsprosjektet til
eiendomsinvestoren, spekulanten og
sosiologen Nat Mendelson. I 1958
kjøpte han over 320 kvadratkilometer
land ute i Mojaveørkenen, med mål for
øyet å lage en enorm by. Han utviklet en
modell av denne byen, som han mente
ville utfordre Los Angeles i størrelse og
omfang.



Petroglyphs of the indebted man
2014
Film, HD cinematic
22:10
Opplag 3, til salgs 2
Pris etter avtale

Leander Djønne
f. 1981

[62]

[63]

Julie Engaas
f. 1968

Det var ikke jeg, det var fiskmåsen
2013
Animert dokumentar
12:10
Ubegrenset opplag
Pris pr. DVD 150,-

Veksten ble ikke som forventet, og
prosjektet utviklet seg til en finansiell
katastrofe.
Fra luften kan man se monumentale
nettverk av veier og planerte områder
for utbygging langt ute i ørkenen. Selv
alle gatene er navngitt med gateskilt,
mens veiene står tomme.
Petroglyphs of the indebted man viser
et øde, episk landskap og fremstår som
en dystopisk fremtidsvisjon på vegne av
vår egen sivilisasjon.

[63]

[64]

[65]
Ole Hagen
f. 1967

[64]

*Berivan Erdogan
f. 1989

Meanwhile
2013
Video
7:44
Opplag 1
T.K.

Orbit
2010
Video
12:16 loop
Opplag 9, til salgs 7
Pris etter avtale

[65]

[66]

Plenum
2009
Video
10:09 loop
Opplag 9, til salgs 7
Pris etter avtale
Ole Hagen
f. 1967
[66]

[67]
*^O^
v/ Ann Holmgren og Nikolai Aurebekk
f. 1975 og f. 1978
T.A.Z. Rora Hora
2014
Video
5:33
Opplag 1
T.K.

[67]

[68]

[69]
Kaia Hugin
f. 1975

[68]

*Matilda Höög
f. 1980

Buddies
2012
Video
5:52
Opplag 1
T.K.

Motholic Mobble part 7 (Shadows, Twists and Endings)
2013
Video
6:40
Opplag 4, til salgs 3
Pris 35 000,-

[69]

[70]

[71]
Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir
f. 1983

[70]

*Karin Eklund og Madelen Rensmo
f. 1985 og 1988

Let There be Light
2014
Video, leireanimasjon
20:00
Opplag 1
T.K.

Red Line, Come Closer
2014
Videoinstallasjon
Variabel størrelse
Pris etter avtale

[71]

[72]

Folk som faller, 07:14–02:55
2013
Video
12:00
Opplag 50, til salgs 50
Pris 100,-

*Samvirket Fjordfrakt
v/ Jakob Ingimundarson,
Bjørn Olaf Johannessen,
Bobbie Peers, Per Schreiner
f. 1973, 1965, 1974 og 1965

[72]

[73]

*Heidi Sundby
f. 1965

Barnet med det rare i
2012
Video
28:00
Opplag 5, til salgs 4
Pris 60 000,-

[73]

[74]

[75]
*Grete Johanne Neseblod
f. 1980

[74]

*Kristin Tårnes
f. 1985

Den innvandrende, invaderende palmen
2013
Video
9:00
Opplag 7, til salgs 5
Pris 25 000,-

True Norwegian Action
2012
Video/performance
Loop
Opplag 3, til salgs 3
Pris 50 000,-

[75]

[76]

[77]
*Irina Haugane
f. 1983

[76]

Guro Giske
f. 1947

Norge nå
2012
Video
4:55
Pris etter avtale

In her own pattern
2013
Video
1:00
Opplag 11, til salgs 10
Pris etter avtale

[77]

[78]

[79]
Jacqueline Forzelius
f. 1982
Alldeles för viktigt
2013
Video
5:00
Opplag 10, til salgs 9
Pris 700,-

[78]

Svein Møxvold
f. 1947

REKONSTRUKSJON
2014
Video
20:32
Opplag 1
T.K.

Medvirkende:
Gabriella Forzelius og Isabelle Forzelius

[79]

[80]

Det tredje målet
2014
Video
5:30
Opplag 10, til salgs 9
Pris 700,-

Jacqueline Forzelius
f. 1982

[80]

JURY
Vanna Bowles
f. 1974. Bor og arbeider i Oslo
Vanna Bowles arbeider med tegning, skulptur, foto og installasjon. Kunstnerens arbeider kjennetegnes av et figurativt og
surrealistisk formspråk, der hun ofte benytter optiske effekter
og relieffer som destabiliserer skillet mellom billedflaten og
rommet betrakteren befinner seg i.
Bowles er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo.
Hun har stilt ut på gallerier, kunsthaller og museer i inn- og
utland og samarbeider med blant annet Lars Bohman Gallery
i Stockholm. Bowles er kjøpt inn av blant annet Malmö
Konstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Statens Konstråd
(SE) og Statoil/Hydro.

Sara Christensen
f. 1979. Bor og arbeider i Oslo
Jeg jobber med en rekke medier, avhengig av konkrete krav
eller kravene til hvert prosjekt. Arbeidene oppstår ofte fra
opplevelser i hverdagen. De fysiske materialene jeg jobber
med er valgt ut fordi de er interessante i forhold til sitt potensial for utvidelse og tilpassing. Jeg prøver å stille spørsmål
ved det universelle og eksistensielle gjennom det familiære,
uten å se etter konkrete svar og løsninger. Jeg finner rommet
mellom objekter, både det abstrakte og det fysiske, spennende, og det gir mitt arbeid, med sine ulike kombinasjoner av
materialer, mening og form. De fleste av mine arbeider har en
humoristisk innfallsvinkel, noen ganger involverer dette ordspill eller wordplays, men med litt ubehagelige undertoner.

Gjertrud Hals
f. 1948. Bur og arbeider i Molde

Nygård er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og arbeider
hovedsakelig med grafikk og skulptur/installasjon. Nygård
har blant annet stilt ut ved NoPlace, RAKE Visningsrom i
Trondheim, Tegnerforbundet og Norsk Skulpturbiennale. Han
var med å starte det uavhengige nettmagasinet ArtScene
Trondheim i 2009 (www.trondheimkunsthall.com) og var
redaksjonsleder frem til 2013.

Beate Petersen
f. 1962. Bor og arbeider i Oslo
Beate Petersen arbeider med tegning, videoinstallasjon og
dokumentar, sistnevnte blant annet fra Afghanistan, Russland
og Iran. Hennes seneste arbeid er den 40 minutter lange
dokumentaren “Forestillinger om det norske”, der unge innvandrere diskuterer det norske samfunnet i lys av erfaringer
fra sin egen kultur.
Petersen er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo
i 2001. Hennes dokumentarer har blant annet vært vist på
MoMA i New York, Istanbulbiennalen, Nasjonalmuseet for
Kunst, Design og Arkitektur i Oslo, samt på en rekke filmfestivaler. I 2012 vant hun Høstutstillingsprisen for dokumentaren
“Nasseredin Shah and his 84 Wives”.

5

2


Thomas Sæverud
f. 1965. Bor og arbeider i Oslo
Thomas Sæverud har siden han gikk ut fra Statens
Kunstakademi i Oslo i 1994 jobbet med maleri i et konstruktivistisk geometrisk formspråk. Maleriene er bygget opp av
transparente sjikt og undersøker hva det er vi ser når man tar
bort det vi gjenkjenner i et bilde, som figurene i et klassisk
maleri, landskapet i en naturopplevelse.
Sæverud har siden 2003 stilt ut på Galleri Haaken og
er blant annet representert og kjøpt inn av Trondheim
Kunstmuseum, Norsk Kulturråd og Det Norske
Utenriksdepartement.




3
		

Formens forhold til de underliggende idéer er et gjengående tema i Per Kristian Nygårds arbeider. Forholdet mellom
arkitektur (form) og ideologi (idé) og hvordan disse påvirker
og former hverandre – og våre omgivelser – er gjenstand for
hans kunstneriske undersøkelser. Arkitektur er her forstått i
bred forstand som den kunstformen som relaterer seg mest
til samfunnets regler, byplanlegging, krav og i siste instans
gjennomgår en mengde interessante kompromisser på veien
fra idé til realisering.

4



Grunnutdanninga mi er lærarskule, tilleggsutdanning i
teikning og billedvev + hospitantopphald ved Kuns
takademiet i Trondheim.
I hele mitt yrkesliv, sidan midt på syttitalet, har eg
vore fulltids billedkunstnar.
Eg har stilt ut og er representert i offentlege og
private samlingar i Europa, USA og Japan.
I mitt kunstnarskap er eg oppteken av å eksperimentere
fram nye former, i møte med tradisjon og historie. Eg nytta
reit vidt spekter av teknikkar og verkemiddel, i alt ifrå landart-installasjonar til utsmykkingsprosjekt med glasfibertråd
og fiberoptikk.

Per Kristian Nygård
f. 1979. Bor og arbeider i Trondheim

1

Verkstitler:
1
		

2

Vanna Bowles
Growth II 2014
Tegning med relieff
90 x 110 x 20 cm
Sara Christensen
I’ll do the dishes 2013
Dartpil, akrylblekk
Gjertrud Hals
IRMIN 2014

4

Per Kristian Nygård
Hagen, (The Garden) 2014

5

Beate Petersen
Videostill fra Nasseredin Shah and his 84 wives 2012
Animert dokumentar, 58 min

6

Thomas Sæverud
Abyss
Maleri
160 x 140 cm
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KUNSTPRISER
Norske Kunstforeninger &
NorgesGruppens debutantpris
Norske Kunstforeninger og NorgesGruppen
har siden 2011 samarbeidet om å dele ut en
pris til en debutant på Statens Kunstutstilling
– Høstutstillingen. Formålet med prisen på
50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre
unge norske samtidskunstnere. Samarbeidet
med NorgesGruppen gjør det mulig for Norske
Kunstforeninger å tilby prisvinneren en utstillingsturné i et utvalg kunstforeninger. Til separatutstillingen blir det laget en katalog, og det blir arrangert samtaler med kunstneren på visningsstedene.
Prisvinnere:
2013: Susanne Kathlen Mader
2012: Marthe Elise Stramrud
2011: Serhed Waledkhani
2010: Gunvor Nervold Antonsen
Årets jury består av:
Kalle Eriksson,
styremedlem i Norske Kunstforeninger
Trude Lyng,
styremedlem i Norske Kunstforeninger
Leif Magne Tangen,
intendant i Tromsø Kunstforening
Thomas Sæverud,
jurymedlem i Den Nasjonale Jury 2014
www.kunstforeninger.no

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.
Årets jury består av:
Laila Haugan,
styremedlem i BKH, billedkunstner
Vanna Bowles,
leder av Den Nasjonale Jury, billedkunstner
Mona D. Gjessing,
kritiker, oppnevnt av kunstseksjonen i
Kritikerlaget

Fineart-prisen
I 1959 delte Kunstklubben ut sin første pris på
Høstutstillingen, under navnet Aktuell Kunsts
Grafikerpris. I 2009 ble kriteriene og navnet endret 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 særpreget
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:
Beate Petersen,
jurymedlem for Den Nasjonale Jury,
Høstutstillingen
Mette Dybwad Torstensen,
redaktør i magasinet KUNST
Sissel Rødaas Astrup,
gründer og daglig leder av listen
Tone Lyngstad Nyaas,
kurator ved Haugar.

Høstutstillingen 2014 
Høstutstillingen 2014 viser en mengde solide
arbeider, fra stille, lavmælte verk som gir rom for
refleksjon, til verk som treffer en som et slag under
beltestedet. Utstillingen viser et stort antall verk
av en mengde ulike kunstnere. På grunn av sin
størrelse er Høstutstillingen lett å haste gjennom,
og den står alltid i fare for å bli lettfordøyelig og
overfladisk. I et forsøk på å bremse hastigheten og
gi hver kunstner større mulighet til å tale sin sak,
vises i år flere verk per kunstner, større arbeider,
serier og installasjoner.
Mange av årets kunstnere legger stor vekt på
utforming, materiale og håndverksmessig utførelse i presise komposisjoner. Det ser ut som om
det er viktig å finne orden og struktur. Flere verk
er meditative og oppfordrer til ettertanke. Det kan
handle om å finne seg selv og sin plass i verden,
eller om å lete etter svar på eksistensielle spørsmål i det åndelige. Mange arbeider har åndelige
og religiøse konnotasjoner, og oppfordrer til å «se
innover» etter meningen med tilværelsen, mens
andre verk setter spørsmåltegn ved religionens
innvirkning på individets frihet og utvikling.
Spiritualisme og søken etter orden, både
på materielt og åndelig nivå, er en påfallende
tendens. Dette gjelder ikke bare Høstutstillingen,
men også kunstverdenen for øvrig, dOCUMENTA
(13), Veneziabiennalen 2013 og Moderna Museets
store utstilling om Hilma af Klint, som nå er på
turné i Europa, er noen eksempler. Dette fører tankene til en epoke i historien der mange kunstnere
søkte seg til åndelige ordener og systemer. Fra
århundreskiftet 1800–1900 fram til 1930-tallet
vokste det innen kunsten fram flere ismer og
retninger som flørtet med spiritisme, okkultisme
og asketisme. Alkymi, teosofi og rosenkreutzisk
lære trakk til seg en rekke av datidens ledende
forfattere og kunstnere. Kunstnere som Mondrian,
Hilma af Klint, Malevitsj, Itten og Kandinskij søkte
seg til okkult, spiritistisk og teosofisk lærdom.
Itten og Kandinskij ble senere viktige innenfor
Bauhaus, som hadde en streng, åndelig, estetisk
ideologi. Selv surrealismen var fylt av manifester,
skjult kunnskap og ritualer som bare den innvidde
fikk tilgang til. Det er lett å forstå dette behovet for
indre ro, kosmisk mening og åndelig søken i en så
turbulent tid som begynnelsen av 1900-tallet. En
tid preget av fascismens og nazismens framvekst,
en verdenskrig i anmarsj og en eksplosjonsartet
og ofte brutal industrialisering og urbanisering.
Vår tid har en del til felles med tiden rundt
første verdenskrig. Det er krig i mange deler av
verden. Enorme folkevandringer skaper frykt

i Europa og i de øvrige delene av verden som
nyter godt av velferd og kapital. Rasisme og
nasjonalisme blomstrer. Velferdsstaten bygges
ned, og kapitalismen får et stadig strammere og
nesten uløselig grep om samfunnet. De høyrepopulistiske vindene som blåser over Europa, er
vinder skapt av redsel. De sier at vi må skynde oss
å sikre vårt eget, stenge våre dører og gjøre alt for
at elendigheten og kaoset ikke skal ramme oss.
Mange av de åndelige bevegelsene i begynnelsen av forrige århundre oppstod i protest mot
kapitalisering og urbanisering av samfunnet. De
var utopiske alternativer i en brutal verden. Er interessen for det okkulte og tiltrekningen til mystikk
og spiritualitet eskapisme? Er det å lete etter svar i
det abstrakte eller åndelige en kapitulasjon i møte
med den konkrete verden, eller er den en vei mot
helbredelse? Jeg tror det er begge deler. En større
mening kan gi kraft og mot til å elske verden og tro
på videre utvikling. En måte å håndtere ytre kaos,
store samfunnsmessige forandringer og politisk
maktesløshet eller resignasjon på, er å gå mot det
enkle. Søke stillheten i meditasjon, finne klarhet
i en fast rutine eller holde kaoset unna gjennom
strenge ritualer. Det å skape noe med sine egne
hender kan gi mening. Den enkle gesten i det å
føre pennen mot papiret. Pennen som søker et
annet bilde, en alternativ historie og en ny synsvinkel. Det kan være en virkelighetsflukt, men det kan
samtidig være en meningsfull handling når den
kunsten som blir til, åpner for nye måter å tolke
verden på.

På vegne av Den Nasjonale Jury
Vanna Bowles

Skrik til du liker det
Grønland, Oslo, august 2014. Jeg er sulten, litt
kvalm etter nattas Øyafestival og har just starta
på et nytt kapittel etter seks år som gallerist. Nå
skal jeg utvikle en offentlig kunstinstitusjon i en
kraftstasjon hvor grunnloven ble utvikla. OMG.
Hvordan kom jeg hit? Hvorfor får jeg skrive en
katalogtekst om Høstutstillingen 2014? Jeg som
ennå ikke vet hvilke kunstnere som er plukket ut
til å delta? Håpet er at årets utstilling kan tenne
tenåringer slik jeg falt forvirra, nesten litt hardt.
Høstutstillingen ble mitt springbrett. Her møtte
jeg både kunsten og kunstnerne, kunstarbeiderne; teknikere, kunsthistorikere, alle de som
må løfte for at du kan laike et tverrsnitt av norsk
samtidskunst.
Høstutstillingen 1996. En nittenårig
nord-trønder vandrer rundt på Kunstnernes
Hus. Jeg hadde just flytta til Oslo etter tre år med
eksperimentell scenekunst ved Norges andre
ballettlinje. Inderøy, den vakre kommunen ytterst i
fjorden mellom bøndenes by, Steinkjer, og Verdals
rånete lottovinnere ble valgt som årets kulturkommune. Likevel, på tross av en artistfabrikk
som fostret eksperimentelle jazzmusikere som
Stian Westerhus og Sissel Vera Pettersen eller
operasangere som Marita Kvarving Sølberg, selv
Hollywood-skuespillere som Ingrid Bolsø Berdal –
så ble vi ikke eksponert for samtidskunst.
Statens Kunstutstilling er for meg og mange
et første møte med samtidskunst. Vi som vokser
opp utenfor Oslo-gryta, uten kunstnere i familien,
vel, vi ser sjelden samtidskunst. Høstutstillingen
eksisterer ikke primært for mine kunstkolleger,
den er innmari viktig for alle de andre. Hvert år klages det over hvor sprikete, uklar eller forferdelig
den er. Dog, hvem er målgruppen? For debuterende kunstnere og publikum er den uten tvil Norges
viktigste utstilling. Det vil jeg hevde til jeg blir gul,
grønn og blå. Skrik til du liker det!
Jeg ble skada den dagen på Høstutstillingen,
eller kan man si helbreda? Det er snart tjue år
siden, men jeg har aldri glemt min første erfaring
med samtidskunst. Jeg gikk dit med en venninne
fra folkehøyskolen som var mye mer erfaren enn
meg. Vi tegnet croquis begge to, men jeg gikk
Internasjonal linje og syslet med politikk, mens
hun selvfølgelig tok estetikk og tegnet hele dagen.
Jeg hadde ikke vært på Kunstnernes Hus før og
husker en slags installasjon av baseball som jeg
ikke skjønte mye av. Det var stas, men fremmed og
rart. Fortsatt, mange år senere som hovedfagsstudent, kunne jeg ha den følelsen. Av å være på
besøk, kanskje ikke helt passe inn. Som kurator og

gallerist prøver jeg å holde fast på den erfaringen.
Å huske hvordan utstillinger oppleves av de som
står på utsida.
Som kunsthistoriestudent starta jeg som omviser på Høstutstillingen i 2003. Ihuga engasjert leste jeg prosjektbeskrivelser fra kunstnere og prøvde
å lage en rød tråd med utgangspunkt i svært varierende materiale. Enkelte kunstnere skrev høytflyvende tekster om ting som vanskelig kunne knyttes
til verket, andre verkets vaskeanvisning, mens noen
hadde åpnet opp og gitt meg en nøkkel, en inderlig
setning eller to som de ville formidle.
Jeg bestemte meg tidlig for å vente med
bunken av prosjektbeskrivelser til jeg hadde
utviklet min egen analyse av hvert enkelt verk.
Ikke for å ta fokus vekk fra kunstnerens intensjon,
men for å være skvær. Høstutstillingen, Statens
Kunstutstilling, mottar årlig flere tusen søknader
som Den Nasjonale Jury (DNJ) svetter seg gjennom
i løpet av intense uker. DNJ velges for to år gjennom uravstemning blant medlemmene i fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere og arbeider
tverrfaglig. Første juryering skjer utelukkende på
bakgrunn av digital dokumentasjon, mens i andre
runde har denne gjengen opplevd og valgt verkene i år: Beate Petersen, Gjertrud Hals, Thomas
Sæverud, Per Kristian Nygård, Vanna Bowles, Sara
Christensen. Tenk deg den diskusjonen mellom
kunstsyn!
Marianne Heske har et verk med en tittel som
oppsummerer både Høstutstillingen og samtidskunsten. I 1978, da jeg så vidt hadde begynt å
stabbe rundt oppe på Grefsen, deltok hun med
Norges første videoinstallasjon: Tete Assemblage
– hodet vårt er rundt for å tillate tanken å skifte
retning. Mer enn å være en vanlig utstilling, et
konsept hvor en kurator har samarbeidet med en
gruppe valgte kunstnere, er Høstutstillingen et
mageplask i hundre verk og hundre kunstnerskap.
Noen år plasker det veldig, andre år har juryen
(som skiftes ut annethvert år) prøvd å se noen tendenser, samlet noen linjer. Likevel, Høstutstillingen
skal ikke være et sted for den ene røde tråden. Her
skal det derimot være mulig å oppdage nye navn,
og gjennom anonym utvelgelse kan debutanter
slå de etablerte. Dette høres kanskje ut som en
urealistisk målsetting, noe unge og ukjente kunstnere drømmer om, men som sjelden skjer? Slett
ikke. Hvert av de elleve siste årene jeg har fulgt
utstillingen, har omtrent halvparten av kunstnerne
vært debutanter.
Da jeg åpnet Galleri Maria Veie i mars 2009,
var Yngvild Rolland første utstiller. Hun deltok med
et bokstav-verk på fronten av Kunstnernes Hus i
2005. W.A.S.P.- sitatet «SCREAM UNTIL YOU LIKE

IT» brølte til publikum i lysende monumental caps
lock. Rolland var en av førti debutanter av totalt 74
kunstnere som deltok med 117 verk, og hennes
deltakelse var utløsende årsak til at jeg valgte henne for galleriets åpning. Nå, som jeg skriver dette,
går titusenvis av festivalgjengere under nettopp
dette verket i Tøyenparken. Øyafestivalen skriver
at verket i 2005 var en kommentar til hvordan
Høstutstillingen er en «inngangsportal for kunstnere inn i billedkunstfeltet». Fra å være tittelen på en
låt av metalbandet W.A.S.P., som i 1987 ble en del
av soundtracket til Ghoulies-filmene (Amerikansk
horror-komiserie fra åtti- og nittitallet om demoner
som tilkalles av satanister), til å bli et verk av en
debutant på Høstutstillingen – det kan høres ut
som en lang vei, men er det nødvendigvis ikke.
Kunstneren Rolland arbeider med en lesning, en
kontekst som er knyttet til hennes musikkinteresse,
men da jeg oppdaget verket på fronten av selveste
Kunstnernes Hus, handlet det om noe annet.
Høstutstillingen er et kroneksempel på hvordan man bør skille mellom kunstnerens, kunstformidlerens og kritikerens lesning for å åpne opp
for publikums egen. Ikke for å skape et hierarki,
men fordi de eksisterer side om side. Jeg visste
ikke i 2005 at verket var knyttet til satanisme, og
det er det jo heller ikke. Nå, i 2014, er det kanskje
ikke alle som skjønner at bokstavene over «Øyaporten» er et kunstverk. Vi leser ut ifra den konteksten hvor verket oppleves, men vår egen historie er
også viktig. Noen ganger er det utfordrende nok å
åpne øynene.
I 2006 viste Pål Vigeland en 8,5 meter høy
og 1,5 meter bred skulptur som var identisk med
betongelementene i den israelske muren som
er satt opp mot de palestinske områdene på
Vestbredden. På tross av formatet og plasseringen
rett foran inngangspartiet, var det mange som
gikk glipp av verket. Det var rett og slett for svært.
Høstutstillingen har sjelden vært redd for å være
politisk, selv om dette er blant de store tabuene i
norsk samtidskunst. Pierre Lionel Matte, som var
jurymedlem i 2008, uttalte at det å arbeide med
politisk tematikk nesten er et slags faglig selvmord. Likevel, jeg tror feltet er i endring. Selv har
jeg ikke klart å glemme Mattes Final Statusmap
fra 2005. Jeg ble ganske opphengt i det. Matte var
absolutt ingen debutant, men presenterte et verk
som er stadig aktuelt. Verket bestod av et politisk
kart over et hypotetisk stor-Sverige, og i anledning
hundreårsjubileet for vår selvsagte selvstendighet
var dette et høyaktuelt verk. Final Statusmap tok
utgangspunkt i en overføring av Oslo-avtalens
prinsipp for de palestinske selvstyre-områdene på
vår egen stat.

Det er i dag fryktelig aktuelt igjen siden han brukte
Oslo-avtalens forslag til deling hvor Sverige hadde
blitt Israel og Norge Palestina. Sverige satt igjen
med alle ressursene, både i form av tettbygde
strøk, selve kysten med dens oljeforekomster
og fisk, mens vi nordmenn ble avspist med indre
fjellområder og litt regionale særheter som brunost, kanskje. Et mageplask trenger ikke å være
behagelig, og et møte med kunstverk kan tvinge
tanken til å skifte retning på et vis som nesten gjør
litt vondt. For å fortsette, skrik til du liker det. Skrik.
Tre år senere, i 2008, malte Johannes Høie
et veggmaleri på toppen av trappa. Jeg husker
vi omviserne fikk se han i aksjon, med pensel
og blekkpenn, rett på veggen, uten skisser eller
projektor. Han bare malte rett på, konsentrert, som
i sin egen verden. Samtidig var jeg hektisk opptatt
av å pusse opp noen eldre lokaler i Urtegata 32
som hadde stått uendret i tiår. Kunne dette være et
sted han kunne tegne, male videre, mer, med enda
bedre tid? Jeg husker ikke akkurat når jeg spurte
ham, men Johannes Høie slo meg i magen der på
Kunstnernes Hus under taket malt av Per Krohg.
Året etterpå hadde han malt et helt galleri og havnet på forsida av Norsk kunstårbok. Jeg tror ikke
Høie har vært arbeidsledig en dag siden. I 2011
dro vi som første nordiske galleri til ARTHK, Hong
Kong International Art Fair, som nå er en del av Art
Basel-trianglet. Det var i Miami at ideen kom. Vi
slappa av på hotellrommet etter hektisk montering og shippingproblemer, og Merete Steiro
Mortensen foreslo at Johannes Høie kunne jo male
rett på veggen mens kunstmessa pågikk? Kort
sagt, det å oppleve Høie male på Høstutstillingen
i 2008 var en opplevelse som fikk konsekvenser.
Store sådanne.
Pierre Lionel Matte var medlem av juryen, og
jeg spurte hvorvidt Høies verk (og mange flere
av de utvalgte kunstnere) var et uttrykk for en
tendens blant søknadene, eller om denne bruken
av tradisjonell teknikk representerte unntak?
Allerede i 2004, mitt andre år som omviser, slo
det meg at noe var i gjære. Høstutstillingen er
en døråpner. Fra Edvard Munch til Rolland, Høie
og en annen tegner, Sverre Malling, som fikk
tiåring statsstipend i vår. Malling deltok med noen
mystiske tegninger på Høstutstillingen i 2004
og fikk Høstutstillingsprisen i 2009 for den fire
meter lange trekulltegningen Spirit Caravan, men
for ti år siden, som konseptkunstelskende fersk
kunsthistoriker, var det likevel besnærende å bli
så fascinert av et figurativt verk. Hans tegning av
en hippieliknende gruppe med skyggefulle øyne
og accessoirer som peace-smykke og ljå åpnet
for stadig nye fortolkninger i møte med publikum

på omvisning. Samtalene med Pierre Lionel
Matte i 2008 ble startpunktet for flere essays
og utstillinger med utgangspunkt i Romantisk konseptualisme, om Oslo-scenen, dvs. kunstnere som
studerte ved KHiO etter 9/11. Høstutstillingen har
vært en trigger for skummelt mye. Jeg er jo ikke
kjent som ekspert på bysantinsk mosaikk, på tross
av at dette var tema for min hovedfagsoppgave.
Fra jeg gikk på folkehøyskole og mageplasket
inne på «Huset» i 1996, til jeg i 2003 startet som
omviser og seks år senere startet mitt eget galleri.
Høstutstillingen, ass.
Galleri Maria Veie startet opp med inspirasjon fra Høstutstillingens søkelys på debutanter.
Ved å gi unge kunstnere separatutstillinger hvor
de kunne realisere sine villeste drømmer, ble
også min drøm realisert. Dette hadde ikke vært
mulig uten flinke folk som jeg traff, som omvisere
og teknikere. Mange tenker at kunstfeltet kun
består av kunstnere som lager kunst, men uten
Høstutstillingen, hvor jeg både oppdaget kunstnere og formidlere som Merete Steiro Mortensen og
kunsthistoriker Hanne Gudrun Gulljord, hadde det
nok ikke blitt et galleri. I alle fall ikke så raskt! Når
tretti tusen besøkende opplever en debutant, da
kan det skje mye. Likevel, kunstnerne er avhengig
av at synliggjøringen faktisk blir et springbrett ved
at debutantene plukkes opp. Foruten Rollands
bokstavskrik var Høies månedslange «montering»
av en håndtegning i blekk som strakte seg utover
galleriets vegg og tak, samt Jumana Mannas
forvridde flaggstenger blant de utstillingene
som virkelig etablerte mitt galleri høsten 2009.
Allerede sommeren etter, ett år etter at Manna
hadde tatt en bachelor ved KhiO, kunne man lese
kritikken av hennes andre separatutstilling hos
Galleri Maria Veie i Artforum, og nå i 2014 har hun
selveste Focus-intervjuet i Frieze.
Og nå kan jeg ikke si annet enn at det er himla
stas å vite at tre av de siste kunstnerne jeg har
inngått et samarbeid med, venter på svar. De er
videre, men vil vi få oppleve disse i år? Nei, det vet
jeg ikke. Jeg kan bare si at resultatet som juryen,
gjennom diskusjon og sikkert en og annen omkamp, har kommet frem til, nok er et knippe verk
som skal utfordre oss i år også. Kanskje vil det gjøre vondt, eller blir det bare deilig? Høstutstillingen
er en institusjon, et første samtids(kunst)kyss for
mange, et springbrett, et slit, men det er nettopp
poenget. Utstillingen handler ikke om at én enkelt
idé, eller ett konsept skal løftes fram, men at
kunstnerne skal løftes fram. Nye navn, nye verk.

Snart, snart skal jeg ta t-banen til Nationaltheatret,
gå opp forbi Slottet, løpe litt fort gjennom stien
til jeg ser en hær med folk i kø. Så samles vi. Ikke
bare på åpningen, men hver helg, hver tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag vil busslaster med skoleungdom, barnehager og drosjer med penkledde
velte inn og diskutere heftig. Skrike til vi laiker det.
Cand. philol. Maria Veie Sandvik

Fri kunst og kontrovers
Det blir sagt om Høstutstillingen at den viser et
tverrsnitt av den kunsten som skapes i Norge.
I 1882 ble den første Høstutstillingen åpnet av
norske kunstnere som en ren protest og boikott
av Christiania Kunstforening. Kunstnerne mente
visningsstedet hadde altfor stor innflytelse, og at
det bare viste kunst tilpasset markedet av godt
etablerte kunstnere. De ønsket å gi rom for å vise
bredden av den aktuelle og nyskapende kunsten
som ble skapt i Norge, og at fagfeller skulle sitte i
juryen og bestemme utvalget. Med Høstutstillingen
grep kunstnerne noe av den definisjonsmakten
galleristene og kuratorene til da hadde sittet ganske alene på. Med sitt langt mer radikale kunstsyn
satte de fart i utviklingen av kunstnerskap som
siden har satt Norge på verdenskartet. De ga publikum mulighet til å se og oppleve kunst med helt
andre kvaliteter enn hva de var vant til, noe som
skapte store kontroverser i samtiden, men som i
dag regnes som nasjonale kunstskatter.
Opp igjennom årene har nye generasjoner kommet til, og Høstutstillingen har vært en
konstant kamparena om definisjonsmakt på det
rådende kunstsynet. Kunsten som vises, sidestilles enten det er verk av en etablert kunstner eller
debutant, uansett teknikk, intensjon, tematikk,
form og uttrykk. Verkene må klare seg på egen
hånd, side om side, av mange helt ulike kunstnere.
Friksjonen mellom dem kan slå gnister, og det
er her mye av spenningen og debattene oppstår.
Utstillingsformatet med fri innsendelsesrett og jury
bestående av fagfeller gir variasjon og bredde til
norsk kunstliv. Private gallerier, offentlige visningssteder og kuratorer har fremdeles mesteparten av
definisjonsmakten, men kunstnerstyrte visningssteder og internasjonale strømninger har også
innflytelse. Til sammen har de skapt den økende
interessen for samtidskunst vi ser i det norske folk i
dag. Høstutstillingen er for mange det første møte
med samtidskunst på nært hold og er en formidler
av ny norsk samtidskunst i en bred palett.
126 utstillinger senere har vi hatt skandaler,
kontroverser, debatter, generasjonsskifter, flammende avisinnlegg, håndgemeng (med påfølgende
60 dager i fengsel), lovord, slakt, jubel og gråt om
hverandre.
Den stille, sjenerte bondesønnen Constantin
Brâncuși (født i Romania i 1886) skapte den kanskje tydeligste debatten i historien rundt hva som
kunne klassifiseres som kunst eller ikke. Etter studietiden i București, hvor han laget fantastiske anatomiske studier, gikk Brâncuși lei av å modellere
menneskekroppen (om Michelangelo sa han blant

annet at skulpturene hans kun var «muskler, biff,
biff som har løpt amok»1) og startet på karrieren
som til slutt ville gi ham tittelen modernismens far.
I 1926 kom en kasse med skulpturer inn til
havnen i New York, ledsaget av Brâncușis kollega
Marcel Duchamp. Da tollerne åpnet kassen, fant
de en hel del (for dem) merkelige gjenstander i tre,
metall og stein og kanskje mest forvirrende - en
137,2 x 21,6 x 16,5 cm, glatt spiss bronsegjenstand med en bul på midten med tittelen «Bird in
Space». Disse gjenstandene ble klassifisert som
«objekter laget av metall» og dermed avkrevd en
40 % tollsats. Etter en god del offentlig diskusjon
og press fra kunstmiljøet i New York ble skulpturene midlertidig klassifisert som kjøkkenutstyr for
at utstillingen kunne bli holdt, mens tollvesenet
vurderte saken en gang til. I februar 1927 kom tollvesenets uttalelse, hvor de slo fast at skulpturene
ikke skulle få fritak for toll, med andre ord at de ikke
var kunst. Tollfunksjonæren F.J.H. Kracke forklarte
om sin avgjørelse:
«Several men, high in the art world were asked
to express their opinions for the Government ...
One of them told us, ‘If that’s art, hereafter I’m
a bricklayer.’ Another said, ‘Dots and dashes
are as artistic as Brancusi’s work.’ In general, it
was their opinion that Brancusi left too much
to the imagination.» 2
– F.J.H. Kracke
Måneden etter ble appellsaken Brâncuși mot De
forente stater åpnet av Brâncușis venn, fotografen
Edward Steichen med advokatene Maurice Speiser
(som prosederte saken uten å ta betalt) og Charles
Lane. Abstrakt kunst skulle nå for første gang bli
vurdert av en amerikansk domstol.
Til stede i retten var flere prominente aktører
innenfor kunstlivet i New York og ikke minst: Midt
i rettslokalet stod en elegant, nesten svevende,
speilblank, spiss form i bronse presentert som
bevis nr. 1: skulpturen «Bird in Space». For å
overbevise retten om at arbeidet var et kunstverk,
og ikke «Et metallarbeid eller vare uten spesifisert
funksjon» definert av tolltariffen fra 1922, måtte
advokatene bevise fire ting: at Brâncuși var en
profesjonell kunstner, at arbeidet var et kunstverk,
at kunstverket var et originalverk, og at skulpturen
ikke hadde noen praktisk funksjon. Etter fire soloutstillinger i New York var det lite tvil om Brâncuși
var en kunstner eller ikke, det var heller ingen tvil
om at kunstverket hadde noen praktisk funksjon
eller ikke, en del tvil ble sådd rundt verket som
originalverk (Brâncuși hadde fire andre lignende
skulpturer på utstillingen i galleriet Brummer), men

den mest interessante debatten dreide seg om
man virkelig kunne kalle denne bronseformen for
et kunstverk i det hele tatt.
Under høringen la dommerne stor vekt på
navnet til skulpturen, og spørsmål ble stilt til
Steichen om hvorvidt han med hånden på hjertet
kunne se på skulpturen og at si det var en fugl.
Et av de mest siterte spørsmålene i rettssaken
var «ville du forsøkt å skyte denne fuglen hvis
du hadde sett den i skogen», noe som utløste
avisoverskrifter som «Hvis dette er en fugl, skyt
den!» osv. Etter en hel del munnhuggeri i retten,
hvor eksperter og kunstnere delte sitt syn på det
de syntes enten var et mesterverk eller makkverk,
endte rettssaken i Brâncușis favør, og dommeren
oppsummerte saken slik:
«The object now under consideration . . . is
beautiful and symmetrical in outline, and
while some difficulty might be encountered
in associating it with a bird, it is nevertheless
pleasing to look at and highly ornamental, and
as we hold under the evidence that it is the
original production of a professional sculptor
and is in fact a piece of sculpture and a work
of art according to the authorities above referred to, we sustain the protest and find that it is
entitled to free entry.» 2
– Dommer Byron Waite
Dommen ble ansett som en seier ikke bare for
Brâncuși, men også for all annen avantgarde
kunst. Nå kunne man ikke lenger hardnakket
påstå at objekter som ikke hadde en gjenkjennelig naturlig form ikke var kunstverk. Objekter
som formidlet abstrakte ideer i stedet for rene
imitasjoner av naturen, hadde blitt vurdert av en
rett og funnet gyldige, dommer Waite fortsatte i
sin oppsummering:
«… Whether or not we are in sympathy with
these newer ideas and the schools which
represent them, we think the facts of their
existence and their influence upon the art
world as recognized by the courts must be
considered.» 2
– Dommer Byron Waite
Denne gangen vant kunstneren igjennom, kanskje
godt hjulpet av dommerens personlige smak - det
er for eksempel meget mulig at Duchamps urinal
(«Fountaine», 1917) ikke hadde gått gjennom
nåløyet som et «vakkert, symmetrisk objekt».
Constantin Brâncuși er i dag betegnet som en
patriark innen modernistisk skulptur, og «Bird

in Space» ble solgt i 2005 for svimlende 27,5
millioner dollar.
Tilbake i Norge, 87 år senere, har vi de siste
årene sett flere saker hvor skulpturer ikke er blitt
godkjent som kunst. Definisjonen for hva som
regnes som kunst i regelverket, er beskrevet ut
ifra en forhistorisk kunstforståelse, og i tillegg
kan det se ut til at Tollvesenet tolker regelverket
mer bokstavelig enn før. Etter at Marit Følstads
neonrelieff ble kvalifisert som lampe, skal saken
opp i retten igjen i høst, mens Julia Vances skulptur
«WE-ME» har sluppet å bli fortollet som jernskrap
og blitt godkjent som kunst, antagelig godt hjulpet
av Oslo kommune som var bestiller av skulpturen.
Tollvesenet uttalte seg om Julia Vances skulptur:
«Det er ikke Tollvesenet som er den kompetente myndighet eller instans til å fastslå hva som
er kunstverk i dagens samfunn. Tollvesenet er
imidlertid kompetente myndighet til å fastslå
hvilke varer som skal klassifiseres i spesifikke posisjoner i tolltariffen … Tollvesenet
foretar ingen subjektive, skjønnsmessige
fortolkninger når det gjelder klassifisering av
kunstverk, men forholder seg til tolltariffens
og «kommentarenes» utfyllende regelverk på
området.» 3
– Rådgiver Line Stensrud

som kunst i den 127. Høstutstillingen. Den utdaterte tolltariffen fører likevel til ulik behandling
av kunstnere som bruker teknikker og materialer
som ikke er beskrevet i teksten, når Tollvesenet så
firkantet velger å ikke utvise skjønn. Vi ber derfor
kulturministeren om å sette i gang de nødvendige
prosesser for å oppdatere definisjonen i loven til å
speile dagens kunstforståelse, slik at vi kan unngå
forskjellsbehandling av billedkunstnere som loven
er myntet på.
Norske Billedkunstnere er stolte over å bringe
videre tradisjonen med Den Nasjonale Jury. Her
kan profesjonelle kunstnere benytte seg av den
frie innsendelsesretten, frigjort fra kuratorene og
galleristenes herredømme. Etablerte og debutanter møtes her hvert år og står side om side.
Høstutstillingen er ikke bare et arkiv over hvilke
retninger kunsten har beveget seg i over de siste
126 årene, den er også med på å peke fremover.
Gratulerer til alle kunstnere som deltar, dere
er med på å vise offentligheten og (Norsk tollvesen) hva kunst kan være i dag. Stor takk også til
Den Nasjonale Jury og velkommen til publikum!
Styreleder i Norske Billedkunstnere
Hilde Tørdal

Enhver lov må tolkes og har vært gjenstand for
skjønnsmessig behandling, og det ser vi på den
ulike praksis Tollvesenet har hatt opp igjennom
årene for denne bestemmelsen. Det er tydelig at
kunstnere blir forskjellsbehandlet i regelverket,
siden Tollvesenet ikke selv kan vurdere hva som er
kunst eller ikke. De følger nå en rigid og gammeldags klassifisering og tolker tolltariffen bokstavelig, enda den åpner for tolkning i sin ordlyd.
«Disse arbeider kan fremstilles på forskjellige
måter, herunder følgende: En metode hvor
kunstneren hogger ut kunstverket direkte av
det harde materialet. Ved en annen metode
modellerer kunstneren figurer av bløtt materiale. Figurene blir deretter støpt i bronse eller
gips, eller brent eller herdet på annen måte,
eller de kan reproduseres av kunstneren i
marmor eller i annet hardt materiale.» 4
– Tolltariffen nr. XXI avsnitt 97.03
Høstutstillingens historie er full av kontroversielle
kunstverk og skandaler og protestutstillinger fra
kunstnere og kunstnergrupper som krever å bli inkludert i det gode selskap. Men et kunstverk laget
av neonlys ville ikke ha vært vanskelig å godkjenne

http://www.nytimes.com/1997/04/18/
arts/rodin-and-michelangelo-together-at-last.html
2
http://en.wikipedia.org/wiki/
Bird_in_Space,
«Brancusi vs. United States, the Historic
Trial, 1928», Margit Rowell 1999,
http://www.legalaffairs.org/issues/
September-October-2002
https://www.bellevuecollege.edu/artshum/
materials/art/Tanzi/Summer04/203T/
BrancusiCourtCase.htm
3
«Offentlig bestillingsverk står fast i tollen»,
http://www.aftenposten.no/kultur/
4
Fra Tolltariffen nr. XXI avsnitt 97.03
1

TORIL JOHANNESSEN
VARIABLE STARS
&
VILDE SALHUS RØED
FOR THE SAKE OF COLOUR
28.9–7.12
2014

Karljohansvern, Horten, Norway
Det nasjonale fotomuseet
Tirsdag – fredag 12– 16 | Lørdag – søndag 12– 17
www.preusmuseum.no

KRISTINE FORNES
Separatutstilling
12. september – 12. oktober
INGRID AARSET
Separatutstilling
16. oktober – 16. november
Rådhusgaten 20, 0151 Oslo. T. +47 47 48 17 70
www.softgalleri.no // dl@softgalleri.no
Tirs – Fre: 12 –17, Lør – Søn: 12 – 16

UTSTILLINGSPROGRAM
Kunstnernes Hus _ Høst 2014
Bil

CHRIS MARKER
A GRIN WITHOUT A CAT
31. oktober 2014 – 11. januar 2015
Publikumsuksessen fra Paris og London kommer til Kunstnernes Hus og
presenterer den visjonære franske filmskaperen Chris Marker. Filmene
vever sammen realisme og science fiction, det poetiske og det politiske.
Han var tilknyttet den franske nybølgen og har i flere tiår inspirert både
kunstnere og filmskapere.

JON GUNDERSEN & ELISE STORSVEEN
TELLUS TELL US
14. november 2014 – 4. januar 2015
En glidelås på en sten, mengder av gamle bøker, en lesesal, store krittegninger
og et helt landskap av skulpturer. Utstillingen presenterer et unikt samarbeid mellom to generasjoner kunstnere, som også er far og datter. Kunstnerne forenes i en
felles interesse for arkiver, vitenskapelige systemer og etterlatte gjenstander.

OMVISNINGER
Etter Høstutstillingen:

FOAJEEN

Kunstnernes Hus driver selv kafé og bar i foajéen.
Vi har lunsj og middag, kaffe og kake, og byr på
skiftende utstillinger og tverrfaglig program.
Følg med på vår kalender!

_Formiddagsomvisning
hver onsdag kl. 13.00
_Barnevognsvisning hver
torsdag kl. 13.00
_Åpne omvisninger hver
søndag kl. 14.00
_Gratis omvisninger for
skoleklasser

Kunstnernes Hus I Wergelandsveien 17 I 0167 Oslo I www.kunstnerneshus.no
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Bli abonnent i dag!

magasinet som dekker
samtidskunst og historisk kunst
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HUSK VÅRE SØKNADSFRISTER I 2015
•

Til deg som jobber i kommunen eller fylkeskommunen,
til arkitekter og utbyggere og til deg som har lyst til å jobbe
med kunstprosjekter i offentlige rom: KORO gir tilskudd til
kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg.
Vi gir også støtte til formidlings- og kunnskapsutviklingstiltak
som fokuserer på temaet kunst i offentlige rom. Vi deler ut
tilskudd to ganger i året. Søknadsfristene i 2015 for statlig
tilskudd til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg
er 1. februar og 1. september.

•

Jobber du i en statlig etat som holder til i et privat leiebygg
eller et eldre statsbygg og ønsker kunst i din hverdag? KORO
gir mulighet for å få tildelt kunst gjennom utlysning hvert
annet år. Neste søknadsfrist for statlige leiebygg og eldre
statsbygg er 1. februar 2015.

•

KOROs uteromsordning URO produserer og gir tilskudd til
produksjon av alle ytringsformer innenfor samtidskunsten
som benytter det offentlige rom som arena. Kommuner,
fylkeskommuner, kunstnere og kuratorer kan søke om tilskudd
fra URO til produksjon av kunstprosjekter med ulik varighet.
Det gis også tilskudd til forprosjekter og formidlingsprosjekter
knyttet til kunst i offentlige uterom. Søknader fra andre aktører
kan bli godkjent når prosjektet er forankret lokalt eller har
offentlige samarbeidspartnere. Søknadsfrist for URO i 2015 er
1. februar.

•

Vil du jobbe som kunstkonsulent? Vi trenger dyktige folk
med kunstfaglig bakgrunn og erfaring fra prosjektledelse.
KOROs konsulentregister er et offentlig tilgjengelig nettverk
av prekvalifiserte kunstkonsulenter. Nettverket skal sikre
oppdragsgivere tilgang til kunstfaglig kompetanse og bidra til
kompetanseheving og profesjonalisering av konsulentrollen.
Søknadsfristene for opptak som kunstkonsulent er 15. mars
og 15. september 2015.

WWW.KORO.NO/SOKNADSFRISTER

feirer 40 år!
KEMs materialhåndbok kr. 40,40 % på utvalgte varer!
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Kjeld Stubs gt. 3, 0160 OSLO
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 2013 ÅSIL BØTHUN

BKH er opprettet av Stortinget for å forvalte kunstavgiften, hjemlet i lov
av 1948 om avgift på omsetning av billedkunst i Norge. Fondet skal brukes til
støtte for kunstnere som har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte
og andre formål til fremme av norsk kunst. I tillegg til forskjellige stipend- og
tilskuddsordninger, står fondet også for:
Høstutstillingsprisen – BKHs kunstpris
Kunsthåndverkprisen fra BKH
Fotokunstprisen fra BKH
Stipendmidler til lokale kunstprosjekter via kunstnersentrene i Norge
www.kunstfond.no
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Kopinor inngår avtaler om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale
på vegne av medlemsorganisasjonene. Vederlaget fra brukerne betales ut igjen til
opphavsmenn og utgivere. For billedkunstnere, forfattere, komponister, journalister
og forlag gir dette et økonomisk grunnlag til å arrangere kurs, foreta direkte
utbetalinger og fordele stipend. Viktige bidrag til at nye verk kan bli skapt.

Vederlagene fordeles gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. 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

107 åpne verksteder og atelierer
lørdag/søndag 13.–14. og 20.–21. september kl 12–17
Fra Fornebu i øst til Sigdal i vest, fra Fossekleiva i syd til Hallingby i nord!
Se kunsten der kunsten skapes!
Fellesutstilling på nyåpnede Fossekleiva kultursenter
Bergerveien 2, 3075 Berger.
Åpent alle dager 12.–21. september kl 12–19, fri entré
I år: Artist talk, foredrag, konserter mv – se kunstrettvest.no for program
Velkommen til åpning 11. september kl 19
kunstrettvest.no
Norges største regionale satsning
på billedkunst og kunsthåndverk

Kunst rett vest støttes av

Svelvik
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Sande

Visningsrom
for mediekunst
UTSTILLINGER HØSTEN 2014:
09.–28.09.:
Conrad Schnitzler – Mobile, audiovisuell installasjon
02.–19.10.:
Ståle Stenslie – Voice Catcher, tredimensjonal lydinstallasjon
23.10.–09.11.:
Kristina Kvalvik, Felice Hapetzeder, Henrik Lund Jørgensen,
Marit Lindberg – Carousell, projeksjoner/videokunst
10.–13.11.:
Performance Workshop med Agnes Nedregård
14.–16.11.:
Performance Art Oslo Festival, tema: Visuell Poesi
20.11.–07.12.:
Cecilia Johansson – The Iron Ring, installasjon
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
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FASTE SAMLINGER
SKIFTENDE UTSTILLINGER
HAVEANLEGG
Den japanske haven følger museets åpningstider.
En oase i byen og 5 min fra jernbanestasjonen.

    





 

 



www.sfk.museum.no

www.sfk.museum.no

Åpent hver dag hele året
man - fre 11 - 15
onsdag 11 - 20 (gratis)
lør - søn 11 - 17

Konnerudgt. 7.
3045 Drammen
www.drammens.museum.no

Musea i Sogn og Fjordane

Størst og best
på samtidsgrafikk.

To llbug a t a 24, 015 7 Os lo | 2 3 3 5 8 9 4 0 | firmapos t@ nors ke-grafikere.no
tir, o ns, f r e 10- 17 | to r 1 0 -1 8 | lø r, s ø n 1 2 -1 6 | www.nors ke-grafikere.no

TKM Bispegata

TKM Gråmølna

06.09 – 05.10.2014
Sissel M Bergh
Dalvedh

20.09 – 18.1.2015
Christine Cheung

25.10 – 25.1.2015
Christine Ödlund

20.09 – 18.1.2015
João Penalva
08.11 – 22.02.2015
Jens Johannessen

www.trondheimkunstmuseum.no

Mari Røysamb: Implode, “A Cool Wind Blows.”, New York 2013/14 Foto: Halvard Haugerud

Trondheim kunstmuseum

NORSK BILLEDHOGGERFORENING
Bli medlem i NBF!
NBF er en interesseorganisasjon for
kunstnere som arbeider innenfor det
tredimensjonale kunstfeltet. NBF driver
Skulpturkontoret, og utstillingsprosjektet Skulpturarena öst. Vi jobber for
kunstnernes faglige interesser og
formidler konkurranser, utstilingsmuligheter og salg for våre medlemmer. Skulpturarena öst fungerer som en
arena for tredimensjonal kunst med
skiftende utstillinger. NBF arrangerer
Norsk Skulpturbiennale, den største og
viktigste ustillingen for tredimensjonal
kunst som vises i Norge. NBF tar opp
nye medlemmer 2 ganger i året med
søknadsfrist 1.april og 1.oktober.
Norsk Billedhoggerforening
Hekkveien 5, 0571 Oslo
+47 22 37 77 80
www.skulptur.no

Skulpturarena öst
Hekkveien 5, 0571 Oslo
+47 41 65 46 33
www.skulpturarena.no

NeoLab by Knowit
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19. september
KODE, Bergen

14. desember 2014

kodebergen.no

kunsthandverk.no

Foto & illustrasjon: Therese Hoen, I´ve read that
too much travelling is a waste of time 2013/2014.

Høstutstillingen, Statens 127.
Kunstutstilling
Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17, Oslo
13. september – 12. oktober
tirsdag – søndag 11.00 – 18.00

Formidling
Åpningstider i utstillingsperioden:
tirsdag – søndag 11.00 – 18.00
Reservert skoleklasser
tirsdag – fredag 09.00 – 11.00

hostutstillingen.no
facebook.com: Høstutstillingen, Statens
Kunstutstilling
Instagram: @hostutstillingen

Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike grupper
og behov.
Kontakt post@billedkunst.no / 22 59 40 63.

Den Nasjonale Jury 2014
Vanna Bowles - Juryleder
Beate Petersen
Sara Christensen
Gjertrud Hals
Per Kristian Nygård
Thomas Sæverud
Arrangør
Norske Billedkunstnere (NBK)
Utstillingsleder:
Charlotte Torset Dølvik
Utstillingskoordinator:
Ingrid Pettersen
Administrasjons- og jurysekretærer:
Hanne Mandelid, Kine Simonsen
Teknisk koordinator:
Christina Leithe Hansen
Teknikere:
Lars Erik Engnæs, Lars-Erik Svensson,
Hallgeir Tveitan og Piotr Nowak
Redaktør katalog:
Charlotte T. Dølvik og Ingrid Pettersen
Konsept og design:
Eriksen/Brown, assistanse Arve Båtevik
Foto:
Anu Vahtra, anuvahtra.com
Trykk:
Elanders Fälth & Hässler
Annonseansvarlig:
Siri Hermansen
Webdesign:
Eriksen/Brown
Redigering videoprogram:
Bodil Furu
En stor takk til alle kunstnere som har bidratt
med foto av egne verk.

Offentlige omvisninger
Torsdag 18. september: 17.00
Onsdag 24. september: 17.00
Torsdag 2. oktober: 17.00
Torsdag 9. oktober: 17.00
Barnevognomvisninger
Tirsdager: 13.00
Etter ordinær åpningstid kan vi tilby lukkede
omvisninger med servering i samarbeid med
Kunstnernes Hus Bar & Kafé.
For mer informasjon: www.hostutstillingen.no
Salg
Vi minner om at det i tillegg til oppgitt
pris kommer 5% til Bildende Kunstneres
Hjelpefond.
For mer informasjon om salg ta kontakt
charlotte@billedkunst.no / 22 59 40 65
Takk til
Kunstnernes Hus
Kunstnernes Hus Bar & Kafé
Verter og omvisere på årets utstilling
Institut français de Norvège
Norske Kunstforeninger og
NorgesGruppen
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Fineart
Dagsavisen
AGS forsikring
Fritt Ord
Årets kunstnere!

