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L E D E R 

 
Bestrøket med alvor

«Høstutstillingen er som Grand prix uten Jan Teigen – helt begivenhetsløst» 
sa Lotte Sandberg i Aftenposten i 1998. To år tidligere mente hennes kollega, 
Ina Blom, at «I en kunstverden mange vil kalle elitistisk, er Høstutstillingen den 
eneste utstillingen som samler en virkelig bred offentlighet». Sånn har det alltid 
vært med Høstutstillingen – heftige diskusjoner om kunstnerisk kvalitet og ut-
stillingens rolle har nærmest blitt dens varemerke. Hva blir så årets dom?

Du holder nå i hånda den aller første Høstutstillingsavisa! Med hovedfokus på 
kunstnerportretter og et frodig billedmateriale ønsker vi å gi deg et dypere inn-
blikk i kunsten du får møte på årets utstilling. Av de 2102 søkere har juryen valgt 
ut 70 kunstnere med 107 verk til sammen. Det har vært et svært smalt nåløye å 
komme igjennom i år, så en stor gratulasjon til de utvalgte! 

Høstutstillingen er landets best besøkte samtidskunstutstilling med røtter helt 
tilbake til 1882. Den oppstod etter inspirasjon fra Salongen i Paris av kunstnere 
som boikottet Christiania Kunstforening på grunn av deres innkjøps- og utstil-
lingspolitikk: Styret bestod kun av embetsmenn og borgerskap, og kunstnerne 
krevde innflytelse. Siden den gang har Høstutstillingen refusert mye god kunst 
og den har vært et boltreverksted for eksperimentelle og kontroversielle verk. 
Hvor vil debatten stå i år?

Det ligger et visst mørke over årets utstilling. Fra samfunnsengasjerte verk 
som reflekterer over pågående kriger og flyktningpolitikk, finanskrise og vok-
sende rasisme, til store, tunge, abstrakte verk. Det ligger følelser av dystopi her, 
eller virkelighetsflukt, og mange kan sies å inneha svært poetiske kvaliteter. En 
annen tendens er arbeider hvor undersøkelser av rom/flate, figurasjon/abstrak-
sjon står sentralt. Innimellom popper det også opp noen overraskelser, som et 
visst humoristisk selvportrett i leire, eller: se etter regnbuen…

En av Høstutstillingens styrker er kanskje dens omskiftelige natur. Man vet 
aldri helt hva som kommer. Juryen, som består av seks billedkunstnere, valgt av 
kunstnerne selv, skiftes ut annethvert år. De representerer ulike fagfelt og skal 
i samarbeid enes om hva som er årets crème de la crème blant søkerne. Med et 
mål om å vise et slags grensesnitt av norsk samtidskunst, velger de ut verk fra så 
mange fagområder som mulig. Du får møte juryleder Vanna Bowles på side 14, 
hvor hun forklarer hvordan de har jobbet og tenkt.

I samme ånd har vi i denne avisa valgt å portrettere et utvalg kunstnere som kan 
sies å representere sitt felt eller som jobber med tematikk som synes å være sær-
lig potent i dag. Jeg vil rette en stor takk til alle skribenter og kunstnere, juryen og 
Høstutstillingsadministrasjonen som alle har satt sitt unike preg på avisa. Håpet 
vårt er at du som publikum skal få størst mulig utbytte av utstillingen, eller hvis du 
ikke hadde tenkt deg dit; ta turen! 

  Velkommen til 
  Høstutstillingen 2015! 
  Elizabeth Schei, 
  redaktør.
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LANGT UT 
I SKOGEN
 

Nina Schjønsby

Ingrid Torvunds film When I go out I 
bleed magic minner om et dekorativt 
mareritt. Denne verdenen er befolket 
av arketyper uten replikker, kanskje 
er de representanter for det gode og 
det onde, eller andre urkrefter. Det 
er uansett vanskelig å ikke tenke på 
det å befinne seg langt til skogs og bli 
grepet av en irrasjonell, men altover-
skyggende mørkeredsel. 

 

 
Hos Torvund blir de dype telemark-
skogene en møteplass for alt fra 
underjordiske vesener à la Kittelsen 
eller Böcklin, til mytologi, sci-fi og 
dataspill. Med sitt kunstnerskap har 
hun skapt et særegent univers som 
kan gi assosiasjoner til drømmer, 
mystikk, svart humor og eventyr. 
Filmen hun viser på Høstutstillingen 
er innspilt i Kviteseid, der Torvund er 
oppvokst. Det slår meg hvor natur-
lig de mytiske skikkelsene glir inn i 
telemarkslandskapet.

– Du lager kostymene til filmene dine 
selv, og spiller dessuten alle de uli-
ke karakterene. Hvordan jobbet du 
frem skikkelsene i When I go out I 
bleed magic?

 
– Karakterene oppstår på svært for-
skjellige måter, noen tegner jeg først, 
andre blir til mens jeg tester ut et nytt 
materiale. Det kan starte med at jeg 
finner noe som er taktilt og inspi-
rerende, som jeg har lyst til å jobbe 
med. Så prøver jeg meg frem, noen av 
karakterene trenger mye tid, andre er 
lettere. Jeg jobber intuitivt og prøver 
å være åpen under hele prosessen.

– Når det gjelder den broderte karak-
teren i When I go out I bleed magic, 
begynte det for eksempel med at jeg 
hadde lyst til å brodere noe. Jeg tror 
det var et minne om en duk, eller lig-
nende. Det var noe i teksturen i bro-
deriet på bomullsstoffet som jeg syn-
tes var tiltalende. Så jeg prøvde meg 
frem og merket fort at det kom til å ta 
lang tid. Prosessen med broderingen 
ble nesten som en rituell handling.

– Hvem lærte deg å brodere?

– Jeg kan egentlig ikke brodere, men 
jeg gjør det likevel. 

Åpne verdener

Filmene til Torvund befinner seg et 
sted mellom planlagt fiksjon og im-
provisasjon – scenene er forberedt, 
men mye oppstår også direkte foran 
kameraet. Slik kan narrativet endres 
underveis. Vi følger heller ikke en klar 
fortelling, men får trekke slutninger 
selv. Som en av inspirasjonskildene 
bak dette grepet trekker hun fram 
dataspill. 

– Jeg liker særlig spillene til From-
soft. De har en historie som ikke blir 
presset på deg, og de tillater meg 
som spiller å fylle ut en del av «loren» 
(bakgrunnshistorien, red.anm.) selv. 
Og de er vanskelige – og det er glede-
lig. Spill som Zelda II: The Adventure 
of Link var spill jeg hadde da jeg 
vokste opp. Selv om jeg ikke kom så 
langt, fordi det var litt for vanskelig 
for meg den gangen, tror jeg slike 
spill har vært viktige inspirasjonskil-
der. Nettopp fordi de har åpne verde-
ner som gir deg akkurat passe infor-
masjon – og så lar deg fritt utforske 
den verdenen de har bygget opp.

–  Jeg regner med at du henter mye 
inspirasjon fra filmverdenen også. 
Kan du nevne tre filmer du liker?

 
– Da må jeg trekke fram Wild Blue 
Yonder av Werner Herzog, Stalker 
av Andrej Tarkovskij og The Holy 
Mountain av Alejandro Jodorowsky. 

–  Når man ser filmene dine, blir man 
dratt inn i en slags drømmeverden. 
Hender det at du henter materiale 
fra drømmer?

– Jeg har vel vært inne på tanken, 
men til nå tror jeg ikke det har vært så 
mye i arbeidene mine som er hentet 
direkte fra drømmer.

 
Sammen og alene

Alle filmene til Torvund lages i sam-
arbeid med filmprodusent Jonas 
Mailand. 

– Hvordan jobber dere sammen? 

– Vi diskuterer ideene mine sammen, 
og han filmer i innspillingsperioden. 
Vi gjør begge litt av alt i postproduk-
sjonen, som klipping, lydarbeid og 
fargekorrigering. 

– Hva trenger du å gjøre alene?

– Jeg lager alt av kostymer og det 
meste av rekvisittene alene, men i 
alle deler av prosessen er samarbei-
det tilstede. I form av diskusjoner 
rundt ideer, storyboard, søknader, fil-
ming – ja, alt.

– Kan du fortelle om hvordan lydspo-
ret av Jan Erik Mikalsen er blitt til?

– Han får ganske fritt spillerom. Jeg 
viser han filmen når den er nesten 
ferdig, slik at han kan få noen ideer. 
Etterhvert får jeg tilsendt et lydspor, 
som jeg gir tilbakemelding på. Slik 
går det frem og tilbake, til vi kjenner 
at det er bra.

– Hvor mange av ideene dine går i 
søppeldunken før de rekker å bli 
realisert? 

– Jeg har ofte større planer for et pro-
sjekt enn det jeg klarer å realisere, 
særlig til filmene. Til siste film lagde 
vi et langt storyboard med skisser til 
scener, fordi støtteordningen krever 
det. Ikke alle disse scenene ble rea-
lisert, det fikk vi ikke midler til. Noen 
ideer faller altså bort av slike grunner, 
andre fordi prosjektet forandrer seg. 
Jeg liker at det kan være sånn, det 
holder prosjektet levende og lekent.

–  Har du opplevd uhell i prosessen 
som har ført til resultater du likevel 
har vært fornøyd med?

– Noen ganger får jeg ideer til en re-
kvisitt eller scenografi som jeg må 
nedskalere kraftig, fordi jeg bare 
ikke får det til. Orgelet i siste scene 
i When I go out I bleed magic skulle 
for eksempel vært dobbelt så stort. 
Men når det ble ferdig var jeg likevel 
fornøyd – og ville nok ikke hatt det på 
noen annen måte.

 
Ingrid Torvund (f. 1985) bor og arbei-
der i Oslo og i Kviteseid i Telemark. 
Hun er utdannet på Kunstakademiet 
i Oslo og jobber hovedsakelig med 
film og tegning. When I go out I 
bleed magic fra 2015 er andre film 
ut i en planlagt trilogi, innledet av 
Magic Blood Machine fra 2012.

Ingrid Torvund, blekktegning uten tittel, Fra boka When I go out I bleed magic, Torpedo Press, 2015.

Ingrid Torvund, When I go out I bleed magic  videostill, 2015.

Ingrid Torvund, Magic Blood Machine, videostill, 2012.
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DET 
STORE I 
DET LILLE
 

Silje Rønneberg Hogstad

« – Jeg liker godt tanken på hvor-
dan vi går rundt og tror at vi kjenner 
og vet. Og så har vi egentlig ikke 
peiling.»

 
Jeg sitter sammen med Ingri 
Haraldsen i hennes litt for lille stu-
dio på Økern og kikker på et bilde 
av Blindsone, ett av verkene hennes 
som er tatt ut til Høstutstillingen. 
Den 1,5x2 meter store kulltegningen 
er levert til innramming, så jeg må 
nøye meg med en digital represen-
tasjon på dataskjermen. På kullsvart 
bakgrunn ligger noe som ser ut som 
stabler av brent papir, kanskje er det 
aviser eller åpne bøker skadet i brann. 
Eller noe helt annet?

– Det ligner jo litt på et landskap også? 
Goldt og uten mennesker, et dysto-
pisk fremtidsscenario... Hva er det 
du har brukt som utgangspunkt for 
motivet?

– Utgangspunktet er faktisk en detalj 
av linsa på øyet forstørret 345 ganger. 
Jeg fant bildet i ei bok med slike mi-
kroskopbilder av menneskekroppen. 
Spriket mellom hva dette ser ut som 
og hva det faktisk er, gjorde at jeg fikk 
lyst til å jobbe med bildet. En styrke 
ved verket er at selv om man får vite 
hva det forestiller, så forandrer ikke 
formen seg for deg, motivet er fort-
satt for fremmed. 

På den ene langveggen henger en 
stor kulltegning under arbeid, en ut-
smykning, forteller hun. Felter med 
nitid tegnede strukturer av fine linjer 
veksler med mer utgnidde partier. 
Saftige, mørke områder kontraste-
rer papirets egen hvithet. Haraldsen 
strekker seg etter en liten kubefor-
met stein som ligger på bordet, leg-
ger den i hånda mi. 

 
– Denne steinen, pyritt som den kal-
les, er utgangspunktet for den teg-
ningen, dette lille ødelagte feltet på 
hjørnet her... 

–  For meg ser motivet ut som et 
svært, undersjøisk fjell. Morsomt at 
modellen for bildet er så liten?

– Strukturen i naturelementer som 
for eksempel mineraler og is er kjem-
pefascinerende. Uansett hvor nært 
man zoomer inn på dem så har de 
nesten samme form. Utskriften der 
borte på veggen er et satellittbilde av 
Glomma. Zoomer man inn og fjerner 
deler av omgivelsene kunne det like 
gjerne vært ei blodåre inni et men-
neske. Når man går inn og ut på den 
måten får man opplevelsen av at alt 
er ett. Hva gir oss rett til å si at det 
ene er mer verdifullt enn det andre? 
Derfor er det interessant for meg å 
jobbe helt ned i denne lille steinen, 
forstørre detaljene og nesten opp-
høye den. 

– På en merkelig måte blir tegningen 
abstrakt og figurativ på samme tid?

– Ja, jeg er interessert i hvordan et 
helt konkret motiv beveger seg over i 
noe abstrakt. Det gir en sterk, frem-
med følelse som jeg synes er fin. Ved 
at man ikke har noe som kan definere 
størrelsesforholdet i bildet åpnes det 
for flere ulike assosiasjoner.

Utenfor menneskelig kontroll

Naturen har vært et gjennomgangste-
ma for Haraldsen lenge. Hun vokste 
opp i Sandnessjøen som ligger på ei 
øy med syv svære fjell. Hun forteller 
at om vinteren måtte de kjøre rundt 
dem for å få sol.

– Jeg har tenkt mye på hvorfor natu-
ren kommer fram i alt jeg gjør. Det er 
på en måte innprentet i meg at den 
legger premissene for tilværelsen. 
Første gangen jeg følte at jorda var 
rund var da jeg gikk opp på toppen 
av ett av de fjella, da jeg så i enden 
av synsfeltet at det bikka litt, akkurat 
som når en kameralinse vrir et bilde.

 
– Er du fortsatt mye ute i naturen?

– Ja, jeg er helt avhengig av det, jeg 
trenger den roen som finnes der. Jeg 
føler at i naturen er alt fullkomment, 
alt er sånn som det egentlig skal være. 
Det er en årsak til at en maur beveger 
seg som den gjør. En sopp vokser på 
sitt mest hensiktsmessige sted. Jeg 
interesserer meg ofte for det som 
er blitt formet utenfor menneskelig 
kontroll, jeg kan bare kontrollere det 
i tegningen. Motivmessig holder jeg 
meg ofte unna bygninger og alt med 
rette linjer. Vi vet hva en bygning er, 
hvordan den er satt sammen og hva 
den inneholder. I hodene våre er det 
derfor noe rett og galt når man står 
foran en tegning med et slikt motiv. 
En stein, derimot, kan jeg vri og vren-
ge på og putte inn andre elementer i 
som ikke engang synes. Naturen som 
motiv gir meg friheten til å utvide teg-
ningen, bare eksplodere! Eller jeg kan 
velge å gjengi den akkurat som den 
er. Jeg liker jo godt detaljer, der føler 
jeg meg trygg. 

– Men det ser ut som du har begynt 
å løse opp litt med utviskninger og 
mindre detaljerte felter?

– Ja, det har tatt lang tid, men jeg har 
begynt å gi litt mer faen, fjerne linjer 
og ødelegge det fotorealistiske. Det 
er både utfordrende og veldig inter-
essant. Disse abstraherte områdene 
der detaljene opphører er kanskje de 
som ser lettest ut for betrakteren, 
men for meg er de det vanskeligste. 
Det skal bli liv i disse veldig mørke 
eller nesten hvite flatene også. Jeg 
er på utrygg grunn og det er kanskje 
nettopp her at det oppstår noe nytt. 
Det er spennende. 

– Hvor viktig er det at betrakteren får 
informasjonen om hva som er ut-
gangspunktet for tegningene dine? 
At det er ei øyelinse som er avbildet 
i Blindsone, for eksempel? 

 
– Det virker jo som om vi mennes-
ker har behov for å forstå alt, av og til 
nesten til døde. Så jeg vil at informa-
sjonen om verket skal være tilgjen-
gelig, selv om den ikke er nødvendig. 
Det viktigste for meg er det første 
møtet med verket og det man står 
igjen med da. Noen vil se – eller tro 
at de ser – hva det er med én gang, 
og så gå videre, mens andre går mer 
i dybden og ønsker mer info. Dette 
får man ofte gjennom omvisere og 
vakter, eller i det skriftlige materialet 
til utstillingen. Samtidig er det veldig 
lett å drepe et verk ved å si for mye. 
Ofte tar det meg dessuten lang tid å 
kunne sette ord på hva mitt eget ar-
beid handler om. Når jeg er i tegne-
prosessen er jeg så intenst i det, at 
jeg trenger en viss avstand til det hele 
for å kunne se arbeidet klart igjen. 
Det hender jeg blir drit lei tegningen 
underveis, da trenger jeg tid for å 
kunne like den igjen før jeg kan si noe 
om den. 

– Er det sånn at du både elsker og ha-
ter å være i tegneprosessen?

– Absolutt. I intense arbeidsperioder 
kan jeg drømme om tegningen når 
jeg er hjemme og lengte tilbake til 
studioet for å jobbe. Så kan jeg kom-
me hit og bare kjenne at ah, dette har 
jeg ikke lyst til! Men det er nok en del 
av yrket, at man hele tiden vil frem-
over. Selv om det kan være komforta-
belt å stå på stedet hvil, har man alltid 
en sult etter å gå videre.

 
Ingri Haraldsen, født i 1984 i Sand-
nessjøen, bosatt i Oslo. Utdannet på 
Universidad del País Vasco i Bilbao 
og ved Kunst og design på Høgsko-
len i Oslo. Viser verkene Blindsone  
og Sediment på årets Høstutstilling.

← Ingri Haraldsen 
 Blindsone, kull på papir, 2015

↓ Ingri Haraldsen  
 Remember that you are powder (detalj), kull på papir, 2014 
 Foto: Anders Valde

Ingri Haraldsen, Blindsone, kull på papir, 2015 (detalj)

↑ → Ingri Haraldsen 
 Sediment, blyant på papir, 2015
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DE  
UOPPFYLTE  
DRØMMERS 
ESTETIKK
 

Eirik Høyer Leivestad

Med fotografier som kombinerer det 
dokumentariske og det stemnings-
skapende utforsker Dag Nordbren-
den ruinerte feriedrømmer.

 
I 2012 var Dag Nordbrenden på besøk i 
regionen Rio Grande do Norte i Brasil. 
På en busstur til landsbyen Tabatinga 
kom han tilfeldigvis over en massiv 
betongkonstruksjon, som traff ham 
med en underlig tiltrekningskraft. 
Byggekomplekset hadde noe tids-
messig ubestemmelig ved seg, det 
virket forfallent og uferdig på samme 
tid. Etter å ha undersøkt nærmere, 
oppdaget Nordbrenden at det var lev-
ningene av et ferieboligprosjekt med 
norske eiendomsutviklere. Prosjektet 
havarerte som følge av finanskrise og 
en hvitvaskingsskandale som fikk mye 
oppmerksomhet i norske medier. 

 
I en periode på tre år har Nordbrenden 
utforsket stedet som fotograf, et ar-
beid som blant annet har resultert i 
utstillingen «Condominium» (2015) 
på Akershus Kunstsenter. De fles-
te bildene Nordbrenden stiller ut på 
Høstutstillingen 2015 er hentet fra 
den samme fotoserien, som er blitt til 
over flere besøk på stedet, med sta-
dige skifter i tilnærming og fokus.

– Umiddelbart var det den ytre ar-
kitekturen jeg ville utforske, og jeg 
tok etter hvert tak i byggeprosjektets 
egne prospektbilder. Først etterlig-
net jeg motivene fra prospektene, 
og rekonstruerte virtuelle databilder 
i det virkelige rom. Men det ble for 
metodisk. Jeg beveget meg gradvis 
bort fra dette, og begynte å fokuse-
re på utsikter sett innenfra, nesten 
maleriske detaljer i vegger, dyreliv, 
den omkringliggende naturen. Jeg 
oppdaget stadig nye aspekter, sier 
Nordbrenden.

Spøkelsesby uten spøkelser

Nordbrenden viser at overgangen fra 
utopi til dystopi kan være kort: 
Falmede prospektplakater står side 
om side med bilder av tomme be-
tongskall i en forlatt ødemark. Bilde-
serien dokumenterer hvordan en 
vektløs finansøkonomi setter tydelige 
materielle avtrykk. For Nordbrenden

  
har det samtidig handlet om å ut-
vide det dokumentariske mot det 
stemningsskapende.

– Flere av bildene i serien har se-
mi-abstraherte motiver. Slik tangerer 
de på sett og vis noe av det abstrakte 
ved finansøkonomien; samtidig ut-
gjør jo selve stedet et veldig konkret 
resultat av finansøkonomiens sving-
ninger. Det er en dokumentarisk til-
nærming i prosjektet, som etter hvert 
har dreid seg mot sinnbilder, sier 
Nordbrenden.

– Fremstiller du en estetisert dystopi?

– Det kan man kalle det. En esteti-
sering av uoppfylte drømmer, men 
hvem sine drømmer er det? Stedet er 
en spøkelsesby uten spøkelser. 

– Når pengene forsvinner, tar noe 
annet over. Naturen gjenerobrer 
terrenget. Spøkelsesbyen preges 
av fravær av mennesker, men ikke 
fravær av liv. Ut over det dystopis-
ke ligger det kanskje noe fortrøst-
ningsfullt her også?

– Det var noe av tanken med å inklu-
dere bilder fra det karakteristiske 
landskapet omkring. Jeg har foto-
grafert vulkanstein langs stranda, 
som på en måte viser naturens egen 
arkitektur. Her er det også en tidløs 

 
kvalitet, som glir mer over i det my-
tologiske: Betrakteren trekkes inn 
og kan hallusinere i det. Jeg har også 
vært opptatt av en mellom-ameri-
kansk fugleart kalt urubu, en ganske 
sky gribb som har inntatt bygningene. 
De kommer til faste tider og henger 
ved jacuzziene på de øverste takter-
rassene. Her smelter arkitektur- og 
naturfotografi sammen.

Nordbrenden har deltatt på Høst-
utstillingen to ganger tidligere, i 1997 
og i 2008. Han sier at han ikke er noen 
typisk atelierkunstner: Arbeidene 
springer ofte ut av reiser. Ved å være 
fremmed fugl lar man tilfeldighetene 
spille en større rolle, og man kommer 
til ting på en mindre forutinntatt måte, 
forteller han.

– Har du noen nye prosjekter på 
trappene?

– Jeg arbeider med en publika-
sjon i serien «Angle», et initiativ 
fra Line Bøhmer Løkken og Verena 
Winckelmann, som innbefatter an-
dre sider ved dette prosjektet. Ellers 
kommer jeg til å reise tilbake til Brasil 
for å jobbe mer med naturfotografi og 
lydopptak av insekter.

 
Dag Nordbrenden (f. 1971), fotokunstner som bor 
og arbeider i Oslo. Utdannet ved Sydney College 
of the Arts og Statens Kunstakademi i Oslo. På 
Høstutstillingen viser han fotografiene Pool, Con-
dominium View, Prospect Poster, Urubus (Black 
Vultures), Bed og Buzios Rocks (Medium Tide).

Dag Nordbrenden, Bed, analogt c-print på aluminium , 2013 / 2015. Dag Nordbrenden, Buzios Rocks (Medium Tide), giclée barythprint på aluminium, 2015 

Dag Nordbrenden Prospect Poster, solbleket plakat i plastfiber, 2013/2015

Dag Nordbrenden Condominium View, giclée barythprint på aluminium, 
2013/2015
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← Toft Honerud    
 Nina Toft / Hilde Honerud 
 Curators in a visual world of self-expression – part one: narcovida, 2015

↑ Jo Anders Bentdal
 Common Sensibility 1 
 2015
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KILL YOUR 
DARLINGS 

Elizabeth Schei

Høstutstillingen er en av landets best besøkte sam-
tidskunstutstillinger. Den er også populær blant 
kunstnere, og over 2100 ville være med i år. Hvordan 
blir disse skalert ned til 70? Hvilke vurderinger 
ligger bak og hva slags tendenser kan vi lese ut av 
årets utstilling? 

 
Elizabeth Schei (ES): Vanna Bowles, du er leder for 

Den Nasjonale Jury som har plukket ut verkene 
vi kan oppleve på denne Høstutstillingen. Hva 
er du aller mest fornøyd med?

Vanna Bowles (VB): Jeg er veldig fornøyd med sam-
mensettingen av kunstnere vi har tatt inn. Jeg er 
også svært tilfreds med at vi ikke har et videopro-
gram i år, men at alle videoverkene har fått egne vis-
ningsrom, på lik linje med alle de andre arbeidene.

ES: Helt siden 1882 har Høstutstillingen vist utvik-
lingen i samtidskunsten og vært en utømmelig 
kilde til diskusjon om kunstnerisk kvalitet. Den 
har refusert mye god kunst gjennom tidene, 
men den har også sluppet inn kontroversielle 
verk som ingen andre har villet vise. Hva er det 
vi absolutt ikke må gå glipp av i år?

VB: Håvard Fossums film Apophenia må man få 
seg! Og Dag Nordbrendes fotografier og Emiljia 
Skarnulytes film. Jeg er også veldig spent på instal-
lasjonen til Grete Johanne Neseblod og performan-
cen til Merete Dille / Marte Hodne Haugen.

Valgets kval

ES: Av årets 2102 søkere har dere valgt ut 70 
kunstnere / kunstnergrupper med til sammen 
107 verk. Hvordan jobber dere?

VB: Utvelgelsen skjer i to omganger. Hele juryen 
møtes til 1. juryering på våren, der vi går gjennom ab-
solutt alle søknadene sammen. Her forholder vi oss 
kun til dokumentasjonsfoto og kunstnerens pro-
sjektbeskrivelser. I år plukket vi ut 126 av disse som 
vi tok videre til 2. juryeringen i august. Her leverer 
kunstnerne originalarbeider på Kunstnernes Hus og 
så starter arbeidet med å sette dette sammen til en 
helhetlig utstilling. 

ES:  Og hva slags kriterier legger dere til grunn? 

VB:  Vi prøver både å finne en bredde, altså gode 
verk som representerer det store spekteret av te-
matikk og uttrykk som finnes i samtidskunsten, 
men i tillegg ønsker vi å lage en spennende utstilling 
og skape kontaktflater mellom arbeidene. 

ES:  Høstutstillingen blir likevel ofte kritisert for å 
være mangefasettert, sprikende i tema og ut-
trykk, det er for mange verk, hvert arbeid kom-
mer ikke til sin rett og så videre. Er du enig i det?

VB: Jo, det har ofte vært et problem med Høst-
utstillingen. Derfor jobber vi bevisst med akkurat 
dette, og fjorårets utstilling fikk faktisk positiv kri-
tikk for at den var mer helhetlig enn vanlig. Det er 
viktig å få fram at dette ikke er en salongutstilling, 
tross mengden verk. Vi ser arbeidene i forhold til 
hverandre og prøver å gi hvert verk den plassen det 
trenger. Vi henter også inn flere arbeider av samme 
kunstner hvis vi synes det blir best for utstillingen 
som helhet. Vårt mål er jo å vise det beste av norsk 
samtidskunst ut i fra det kunstnerne har levert. 

ES:  Kan du si litt mer om hvem «vi» er?

VB:  Ja, juryen består av seks billedkunstnere valgt 
av medlemmene i Norske Billedkunstnere. Den vel-
ges for to år av gangen og dette er vår siste periode. 

 
Vi kommer fra ulike fagfelt, som for eksempel ma-
leri, tegning eller videokunst, og skal til sammen 
representere en bredde i feltet. Men alle har jo god 
tverrfaglig kompetanse og ingen sitter og kjemper 
for «sitt felt». Vi skal lage en god utstilling sammen, 
og det er det som er hovedfokus hele veien. 

Manko på rock’n roll

ES: Siden alle kunstnerne kan sende inn tre verk 
hver, har dere i løpet av få uker sett gjennom 
5000-6000 verk. Dette synes å være uhorve-
lig stor mengde. Hvorfor er det så viktig at det 
skal være åpent for alle å søke?

VB: Det finnes så få steder hvor dette fortsatt er 
mulig. Jeg mener at det er et viktig demokratisk 
prinsipp ved akkurat Høstutstillingen. At alle har 
like sjanser. 

ES:  Hvordan er nivået på søkerne, får dere inn 
mye… ræl?

VB:  (ler) Vel, siden det ikke er noe krav til kunstnerisk 
kompetanse, er det også ganske mye dårlig og man-
ge slurvete søknader. Enkelte dager har vi gått gjen-
nom flere hundre verk og bare funnet et titalls som 
holder mål. Da er det ganske tungt. Likevel vil jeg si at 
det er et veldig høyt nivå på de kunstnerne vi tar inn. 
Sannheten er vel heller at vi må vrake mye bra kunst.

 
ES:  Dere er jo seks sterke personer med ganske 

ulike kunstneriske ståsted. Er det vanskelig å 
bli enige om hvilke verk som skal med?

VB:  Egentlig ikke. Hvis én i juryen liker et arbeid, 
går det videre til neste runde. Alle får muligheten 
til å argumentere hardt for sine ynglinger, men det-
te handler også mye om å «kill your darlings». Verk 
som blir kassert i andre runde er ikke nødvendigvis 
de minst gode, men de passer ikke inn i helheten el-
ler går ut fordi det blir for mange av samme sort. 

ES:  Det folk kanskje ikke vet er at juryeringen fore-
går anonymt, altså at dere ikke vet hvem de uli-
ke søkerne er?

VB:  Ja, i første runde forholder vi oss kun til det 
materialet kunstnerne har sendt inn. Men det er 
ganske interessant å se at stort sett alle de vi en-
der opp med har kunstfaglig utdannelse og jobber 
som profesjonelle kunstnere. Så vidt jeg vet har vi 
faktisk bare med én autodidakt i år. Det er også in-
teressant at mange av de nyutdannede søkerne har 
veldig gjennomarbeidede kunstprosjekter. De er 
liksom allerede ferdigformulert når de kommer ut 
av bachelor, og på et vis synes jeg det er litt synd. 
Denne svært tidlige høye profesjonaliteten gjør at 
det mangler litt fandenivoldskhet, litt rock’n roll, 
hvis du skjønner. 

 
ES:  Hvis jeg får være litt frekk; det er ikke dere i ju-

ryen som safer da?

VB:  Nei, absolutt ikke. Men det å være rebell og op-
posisjonell og samtidig kunne formulere seg med 
skarphet og intelligens er svært vanskelig. Her vil 
jeg legge litt av skylden på kunsthøyskolene, som 
jeg tror mange ganger kan undertrykke individua-
litet og ulikhet i sin søken etter å utdanne dyktige, 
profesjonelle kunstnere som skal overleve i et fritt 
marked. Innføringen av bachelor og master har ført 
til mer stringente og strømlinjeformede utdan-
ningsløp, og jeg tror ikke det er nok rom til å ekspe-
rimentere i studietiden.

Kunstnerstyrt

ES:  Opprinnelig sprang jo Høstutstillingen ut av 
et ønske fra kunstnerne om selv å ta definis-
jonsmakt over hva slags kunst som skulle vises 
på norske kunstinstitusjoner. Etter hvert ble 
Høstutstillingen nærmest en egen institusjon 
og lenge var deltagelse her ett av kriteriene 
for å bli tatt opp i kunstnerorganisasjonene 
eller for å få stipend. Det er det ikke lenger. I 
dag florerer også den norske kunstscenen 
av kunstnerdrevne visningssteder. Så hva er 
egentlig formålet med Høstutstillingen i dag? 
Kan man si at den viser et grensesnitt av norsk 
samtidskunst?

VB:  Ja, det kan man kanskje si. Vi prøver å velge ut 
verk fra så mange fagfelt som mulig så fremt det 
holder et høyt kunstfaglig nivå. Men i år har vi for 
eksempel lite skulptur fordi vi ikke har fått inn gode 
nok søknader. Det betyr imidlertid ikke at det er lavt 
nivå på norsk skulptur, men vi er jo prisgitt det ma-
terialet vi får inn. 

ES:  Kanskje for å motvirke akkurat det eller som 
en måte å «heve kvaliteten» på, har tidligere 
juryer invitert inn etablerte kunstnere som ikke 
har søkt eller internasjonale størrelser. Det har 
ikke dere i år?

VB:  Nei. Vi har valgt å holde på det fine demokra-
tiske aspektet ved Høstutstillingen. Hele feltet er 
så gjennomkuratert. Jeg liker godt at det er vi som 
kunstnere, valgt av kunstnerne selv, som har fått 
velge ut det vi mener er det aller, aller beste av et gitt 
materiale. Det ligger noe veldig verdifullt her. Særlig 
sett i lys av at kunstnerne stadig mister innflytelse 
i diverse komiteer og utvalg der vi før hadde en na-
turlig plass, som den omleggingen det nå snakkes 
om å gjøre i stipendkomiteene. Overalt i feltet ser vi 
at kunsthistorikere, kritikere og kuratorene tar over, 
mens kunstnerne selv også er fullt kapable til å vur-
dere eget felt.

 
Mørke tendenser

ES:  Høstutstillingen er kanskje mest anerkjent 
som en arena for unge, uetablerte kunstnere. 
Er det mange nykommere i år?

VB:  Ja, absolutt. Over en tredjedel av årets delta-
gere har ikke vært med på Høstutstillingen tidlige-
re. Noen av disse er likevel etablerte kunstnere, men 
en del kommer også rett ut fra kunsthøyskolene. Vi 
er veldig bevisst på at dette skal være en plass for 
å stille ut kunst som ikke nødvendigvis har blitt vist 
før. Hvis vi står mellom to kunstnere som jobber 
med noenlunde det samme og vi bare har plass til 
én av dem, velger vi oftest den som er minst profi-
lert. Vi vil at Høstutstillingen skal vise ny kunst, det 
er viktig.

ES:  Av årets nykommere; er det noen vi særlig bør 
holde øynene åpne for?

VB:  Blant de relativt nyutdannede vil jeg trekke 
fram Christine Malnes og Helle Grøndahl.

ES:  Kan du si noe om hvilke kunstneriske problem-
stillinger som gjør seg særlig gjeldende blant 
årets deltagere? 

VB:  Årets utstilling inneholder en del alvorlige 
og mørke verk. Både rent formalt, men også inn-
holdsmessig. Flere verk tar for seg politiske hen-
delser i samtiden, som kurdernes kamp mot ISIS, 
norsk asylpolitikk eller den voksende rasismen i 
Europa. Her kan jeg nevne veggarbeidet i foajeen 
til Johannes Høie / Shwan Dler Qaradaki og filme-
ne til Ayman Alazraq og Håvard Fossum. Det er en 
del abstrakt maleri og skulptur også, med tydelige 
referanser til blant annet konstruktivismen. Klare
farger, stringente og tydelige former går igjen i

 
mange av arbeidene. Her har vi blant andre Marie 
Buskov, Tine Aamodt og Julie Arntzen.

Problembarnet

ES:  Vi kommer ikke utenom at en del kritikere 
kaller Høstutstillingen populistisk i negative 
ordelag fordi den har som mål å nå bredt ut. 
Samtidig vet vi at «hvermannsen» ikke går på 
kunstutstillinger og i det siste har det vært 
flere medieoppslag om kunstmuseenes man-
glende formidlingsevner. Hva tenker du rundt 
det? 

VB: Ja, her har nok Høstutstillingen en viktig rolle, 
det er tross alt den utstillingen i Norge som når ut 
til folk flest. Når det gjelder «folkets» forståelse og 
interesse for kunst, mener jeg at den eneste hold-
bare måten å få folk til å besøke museer og galle-
rier på, er å skolere dem i å lese og forstå kunst i 
en tidlig alder. Kunst må ha sin rettmessige plass i 
grunnskolen, på lik linje med språk og matematikk. 
Å lære seg å se og tenke abstrakt er ekstremt un-
dervurdert i dag, dessverre. 

ES:  En del av publikum er nettopp skoleelever og 
kanskje manges første møte med samtids-
kunst. Vil du si at Høstutstillingen er en viktig 
arena for norsk samtidskunst?

VB:  For en del tilskuere er trolig Høstutstillingen 
den viktigste samtidskunstutstillingen i Norge, og 
kanskje den eneste de ser. Og mange kunstnere 
anser nok utstillingen som en svært god mulighet til 
å bli eksponert. Blant profesjonelle kunstnere, ku-
ratorer og andre aktører i feltet, er det nok ganske 
delte meninger om Høstutstillingens relevans, men 
mange av dem går og ser den likevel – og mange av 
dem søker på den… 

ES:  Ja, de siste årene ser det ut til at stadig flere 
etablerte kunstnere vil være med. Betyr det at 
statusen til Høstutstillingen er på vei opp? 

VB:  Jo, jeg har en viss magefølelse for det. 

ES:  Helt avslutningsvis, har du et godt tips til neste 
års søkere? 

VB:  Lag gode søknader som tydelig beskriver pro-
sjektet ditt. Mange ryker rett og slett fordi doku-
mentasjonsfotoene er for dårlige. 

 
Den aller første Høstutstillingen var i 1882. Siden 
1930 har utstillingen vært i regi av staten og 
arrangert på Kunstnernes Hus i Oslo. Dette er 
Statens 128. Høstutstilling.

Alle kunstnere med tilknytning til Norge kan søke 
på Høstutstillingen, fristen er i mars hvert år. Det 
er Den Nasjonale Jury som gjør utvalget. De velges 
av medlemsmassen til fagorganisasjonen til billed-
kunstnerne i Norge; Norske Billedkunstnere.

Den Nasjonale Jury:   Disse seks kunstnerne står bak årets Høstutstilling (fra venstre):  
  Sara Christensen, Vanna Bowles (juryleder), Hanne Friis, Beate Petersen, Thomas Sæverud og Per Kristian Nygård.

Helle Grøndahl, Cut Piece Repetition, performance, 2015 
Foto: Vilde L. Blom

Marie Buskov, Folded Surface, Second Series I, II, III, collage av akvarell, 2015.

Erlend Leirdal, Yellow pine with changed direction, 2013

Hanne Lydia Opøien Kristoffersen, Absence, 2014

Håvard Fossum, Apophenia, videostill, 2014.
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BYGDØY ALLÉ 67

Med virksomhet i egne lokaler og med flere tiårs erfaring og kompetanse er vår 
spesialitet omsetning av verdifulle enkeltobjekter og hele samlinger. 

Vi avholder jevnlig salgsutstillinger med tilhørende kataloger som holder et høyt faglig nivå. 
Ved spesielle tilfeller kan også auksjonsomsetning vurderes. 

Kontakt Pål Sagen tel. 22 44 06 00

«The Mirror of the World Including The Spectacular Collection Itineraria Norvegica»
Se katalogen på:  www.galleribygdoyalle.no

Bygdøy Allé nr 67  0265  Oslo • Tlf: (+47) 22 44 06 00 • (+47) 92 81 84 65 
E-post: post@galleribygdoyalle.no • Internett: www.galleribygdoyalle.no

NORSK GULLALDERKUNST - ANTIKKE KART - SJELDNE BØKER

GAMLE BYPROSPEKTER - HÅNDSKRIFTER

Frits Thaulow «Kvinne i elvelandskap fra Quimperlé» ca. 1904

Vår siste katalog er



Vi gir deg kulturstoff hver dag, hele uka. 
 
På fredag gir vi deg i tillegg en avis spekket med 
enda mer kulturstoff, samt en guide som gir deg en 
oversikt over hva som skjer i helga.

KULTUR HVER DAG

Alt du trenger på den tiden du har

Prøv Dagsavisen  

GRATIS  

i 3 uker 

Send sms DA  

til 2012

Henrik Ibsens gate 100, Oslo

Immediate impact,  
growing advantage

Besøk oss på Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberrgt.)

Åpningstider: torsdag og fredag kl 15–18, lørdag og søndag kl 13–18  

Meld deg på vårt nyhetsbrev: www.ateliernord.no

HØSTPROGRAM 2015:

11.09.–11.10. Terry Fox   
   The Labyrinth Scored for  
   11 Different Cats

15.10.–08.11. Sabina Jacobsson
   Perception Of The Real 

13.–15.11.  Performance  Art Oslo   
   Festival

19.11.–13.12. Pia MYrvoLD  
   WANDS

Visningsrom  
for mediekunst

BERTIL GREGING
17. september - 18. oktober  2015
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MENNESKE- 
DYRETS 
FEIRING
 

Tine Semb

Streken i Staalnackes malerier er 
fabulerende, uredigert og usensu-
rert, stygg. I samtlige bilder opptrer 
menneskeliknende skikkelser blant 
kratt og skoglige omgivelser. Umid-
delbart kan de lede tankene an til 
sortmetall, okkulte ritualer og sere-
monier av ulike slag, men de er også 
ispedd elementer hentet fra hver-
dagsliv – ting som gir langt mindre 
harmløse assosiasjoner, til og med 
trivelige, for eksempel parasoller. Hva 
slags verden er dette?

 
– Hvem er du?

Linn-Mari Staalnacke nøler. Et enkelt, 
men så stort spørsmål.

– Jeg er nordlending, mamma, ver-
densborger, ateist og humanist. Som 
kunstner jobber jeg med maleri og in-
stallasjon, lager film med Ask Holmen 
i duoen blood & death, og har siden 
2009 vært den ene delen av perfor-
mance-gruppen Oogosho (Super Big 
Star) med japanske Mio Hanaoka. 
Sammen spiller vi luftinstrumenter. 

Utgangspunktet for mye av arbeidet 
hennes er naturen og menneskets 
forhold til den. 

 
– Man kan vel si at jeg jobber med et 
slags parallelt univers hvor handlin-
gene utspiller seg. Jeg vil gjerne at 
arbeidene mine skal være åpne, og et 
mål er alltid at det skal stimulere til 
flere spørsmål enn svar. Men jeg har 
en hang til det absurde, det er som re-
gel her nye ideer oppstår for meg og 
gjør det spennende å jobbe.

Kakefest

Ser man på arbeidene hennes de sis-
te årene, er dette noe som går igjen 
i motivene; figurer hentet fra vidt for-
skjellige kontekster – uventede og 
tid vis absurde møter i skog og vill-
mark. Mennesker med dyriske trekk 
eller masker, rollespill og dominans. 
Små glimt fra tragikomiske scena-
rier, ikke rent blottet for seksualitet. 
(Noen husker kanskje et maleri fra 
Høstutstillingen 2010, Disconap, der 
to sprikende jenter ligger i lyngen 
blant fjell og grantrær.) Og oppi alt 
dette dukker det opp noen konkre-
te gjengangere i Staalnackes arbei-
der – påfallende mange bløtkaker og 
kakelys.

– Disse gjenstandene synes å ha en 
funksjon, langt utover det visuelle – 
de opptrer som karakterer snarere 
enn rene objekter…

– Den kaken har mye å gjøre med 
mine refleksjoner over den såkalte 
dessertgenerasjonen, hvor heldig jeg 
er som lever så overprivilegert, og jeg 
føler jeg ruller rundt i kake og krem 
som en liten gris. Om man er et men-
neske som klarer å ha et visst nivå av 
verdensperspektiv, burde man skjøn-
ne hvor heldig man er i vår norske, 
vestlige verden. 

 
Hun forteller at kakelyset med den 
mørke flammen er inspirert av en 
tekst skrevet av en satanisk prestin-
ne i magasinet The Black Flame, et 
offisielt satanisk tidsskrift etablert i 
1989 som utgis av Church of Satan. 

– Uttrykket «the burning black fla-
me» referer i denne sammenhengen 
til vårt ego, og det var nettopp en 
dyrking av seg selv denne teksten 
handlet om. For meg var det derfor 
en temmelig god idé å sette den sor-
te flammen på toppen av den deilige 
kaka.

– Denne interessen for det mørke – 
er det snev av ironi her?

– Ironi blir det samme som å jobbe 
med kontraster, tenker jeg. Og jeg 
er generelt opptatt av kontraster i 
arbeidet mitt, og særlig dikotomien 
lyst / mørkt – i alle dets betydninger. 
Hvordan disse tilsynelatende mot-
stridende kreftene eller egenskape-
ne møtes og lager spenninger, eller 
hvordan de på nettopp denne måten 
framhever hverandre. Om jeg ser på 
arbeidene mine, har de vel alltid vært 
det man kaller mørke, så det er vel 
bare en del av meg. Tror bare ikke jeg 
selv ser på det som så mørkt…

– Når det kommer til det rituelle og 
sataniske, kan vel dette plasseres 
innenfor den delen av mørket som 
omfatter mystisisme, og innenfor det 
mystiske kan det meste skje – det gir 
spillerom til tanker om hva som kan 
være. Jeg er ikke religiøs, men jeg sy-
nes denne formen for overbevisning 
er spennende, og jeg er så fascinert 
av andres fascinasjon.

 
– Synes også musikken er tilste-

de i arbeidene dine... Hører du på 
sortmetall?

– Jeg er ekstremt glad i musikk 
over det hele, ikke bare sortmetall. 
Dessuten synes jeg for eksempel 
J-pop, japansk popmusikk, kan være 
like mørkt som sortmetall, om ikke 
mørkere.

Kun dessert, takk

I Too much cream (2014) kliner en 
dame krem i hele fjeset. Et mildt sagt 
uflatterende portrett. Det er ikke så 
tydelig om hun faktisk spiser kremen, 
smører seg inn eller bare har latt 
grådigheten ta overhånd. Og egent-
lig er det kanskje ikke så viktig heller. 
Staalnacke har allerede nevnt den 
glade grisen, som ruller seg i krem. 
Harselerer hun med oss?

– Hva slags tanker har du om «men-
neskedyret»? Bør det feires, eller 
har det for høye tanker om seg selv?

– Jeg ser vel det vakre i mennesket 
når det nærmer seg det vi kategori-
serer som dyr, gjennom det primiti-
ve, umoralske og ærlige. Det som er 
uforfinet og grotesk. Jeg tror disse 
følelsene er provosert fram av å leve 
i et overkonstruert samfunn hvor det 
som er stramt, rett og pent er best. 
Jeg har bodd fem år i Amsterdam 
hvor det knapt finnes et vilt tre, eller 
en kvist som får lov å falle på bak-
ken… Vi lever i en så kontrollert ver-
den, har lært oss å gre håret, handle 
på Rema og oppføre oss. Vi har nok 
heller lent oss for godt tilbake. Det er 
en mangel på refleksjon over livene 
man fører, og det å kunne se flere og 
større perspektiver og konsekvenser 
har forsvunnet på veien. Vi er alltid så 
opptatt av å jobbe etter en «normal», 
noe jeg personlig ikke orker å være 
med på. Jeg synes det ukontrollerte 
og kaotiske er mer interessant. Hva 
slags tanker «menneskedyret» måtte 
ha om seg selv, kan jeg ikke si, men 
feire kan vi godt. Jeg har masse kake.

 
Linn-Mari Staalnacke, født i 1983 i 
Nord-Norge, bor og arbeider i Oslo. 
Hun er utdannet ved Gerrit Riet-
veld Academie i Amsterdam og Det 
kongelige kunstakademiet i Haag. 
Jobber hovedsakelig med maleri, 
tegning og installasjon. På Høstut-
stillingen viser hun maleriene At the 
end (2014), BLODPAKT (2015), Heavy 
(2015) og Party (2015). 

Linn-Mari Staalnacke, Heavy, maleri, 2015

Linn-Mari Staalnacke,  At the end, maleri, 2014

Linn-Mari Staalnacke,  uten tittel, tegning, 2013
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HVA ER EN 
KVINNE ?
 

Silje Rønneberg Hogstad

ANE LAN er alene i en sykehusseng. 
Ansiktet er fortrukket i smerter, det 
lange mørke parykkhåret henger 
uryddig over et svett ansikt med 
kantete trekk. Idet hun slapper av 
mellom to rier minner posituren om 
en klassisk madonna i blå sykehuss-
kjorte. Hun prøver å finne en stilling 
som er mer behagelig, danderer noen 
puter slik at de er mulig å hvile seg 
mot. Hun står på kne i senga, senete 
muskuløse mannslår stikker ut av 
nettingtrusa. Hun tørker sitt eget 
ansikt med en fuktig klut.

 
På naboprojeksjonen bak en tynn 
slørvegg i visningsrommet, blir en 
annen fødende kvinne ivaretatt av to 
milde jordmødre og en omsorgsfull, 
myndig lege som kommer og går. 
Kvinnen her er tydelig i de beste 
hender. Et helt fellesskap forbereder 
seg på å ta imot nytt liv og beskytte 
kvinnen fra de farer og ubehag en 
fødsel innebærer. 

Kunstneren vi møter i videoverket 
Birth, ANE LAN, er en mann som in-
derlig lengter til kvinnelivet. Gjennom 
en rekke prosjekter som har bestått av 
både performance, video og foto har 
hun gjennom en årrekke undersøkt 
samfunnets ulike bilder av kvinnen 
gjennom å forsøke å gå inn i dem.

Det er ingen tvil om at ANE LAN har 
en mannskropp og aldri vil kunne opp-
leve en fødselssituasjon slik hun simu-
lerer i Birth. Som i tidligere prosjekter 
er hun prisgitt sine egne forestillinger 
og fantasier om kvinnen. Slik reflekte-
rer ANE LAN stereotypene av kvinnen 
som finnes i det postfeministiske og 
sosialdemokratiske Norge. I en annen 
kultur ville ANE LAN antakelig vært 
helt annerledes.

Kvinneidealet i vårt samfunn er pre-
get av en sterk feministisk tradisjon. 
Likevel ser ANE LAN ut til å lengte 
etter en type kvinnefigur som er litt 
passiv og resignert, en type naiv og 
troskyldig kvinne som feminismen har 
kjempet imot heller enn hegnet om. 
Hva er det denne figuren represente-
rer? Hvilken betydning for betrakteren 
har kunnskapen om at den er skapt av 
en mann i en vestlig kulturkontekst? 

ANE LAN er nemlig alter egoet til 
en mannlig norsk kunstner. Selv om 
det er han som kjenner ANE LAN best, 
ønsker han ikke å snakke på vegne av 
henne. ANE LAN er et eget kunstnerin-
divid, men hun hører hjemme i en per-
formativ verden. 

Overskridelse av det seksuelle

Det er hjerteskjærende å se ANE LAN 
ligge alene i smerter slik hun gjør i ver-
ket Birth. Samtidig er det noe komisk 
og ubehagelig ved en mannskropp i en 
rolle som så til de grader er forbeholdt 
kvinnen. Scenen oppleves nærmest 
instinktivt som provoserende. Er ikke 
graviditet og fødsel nettopp det ene vi 
aldri kan dele med mannen, om vi så 
ville? Og ville vi? 

Kanskje tolererer jeg det ubehage-
lige nettopp på grunn av ANE LANs 

 
litt ubehjelpelige framtoning. I kultu-
ren er mannen som kler seg ut som 
kvinne anerkjent som en komisk fi-
gur. Samtidig har den en symbolsk 
betydning. Shakespeare brukte den 
ofte, også i de seriøse kvinnerollene. 
Kanskje kan ANE LAN tillates mye for-
di hun i sin kjønnsoverskridelse på sett 
og vis er aseksuell?

Det er lett å forestille seg at kunstne-
ren som mann må inneha en styrke for 
å kunne innta posituren som fødende. 
Der mange kvinner vil oppleve Birth 
som provoserende på grunn av invade-
ringen av kvinnens enemerker, vil menn 
kanskje oppleve den ubehagelig på 
grunn av trusselen mot grunnleggende 
maskuline markører. Det å være aktiv 
og ha kontroll er en viktig del av det kol-
lektive maskuline selvbildet. Å innta en 
rolle der man overgir seg til biologien 
innebærer at han må oppgi sin masku-
linitet, devaluere sin egen kropp. 

Smerten som privilegium

Kanskje er også den romantiske ideen 
om Smerten noe ANE LAN drømmer 
om. En fødsel innebærer at man set-
ter nytt liv til verden. Samtidig er man 
nærme døden, det farlige. For mange 
vil en fødsel være det mest risikable 
man gjør i livet, særlig sett i et globalt 
perspektiv, men også i det helsemes-
sig privilegerte Norge. På den ene si-
den er fødselen ekstremt rasjonell og 
jordnær i sin naturlighet, på den andre 
siden favner den et stort potensial for 
spirituelt innhold idet man på sett og 
vis er overgitt naturen. Dette potensi-
alet for spiritualitet gjennom biologi er 
kvinnens privilegium.

På samme måte er det eksistensiel-
le i å fysisk ha vært knyttet til et annet 
menneske forbeholdt kvinnen. I es-
sayet Stabat Mater har Julia Kristeva 
en liten poetisk passasje der hun skri-
ver om den nye typen smerte som blir 
født inn i verden for henne sammen 
med barnet fordi hun ikke kan løsrive 
seg fra det. Bekymringen for barnet 
som oppstår gjennom fødselen, vil 
hun aldri bli fri.

Temaet med fødsel og moderskap 
er uhyre aktuelt i vår tid hvor det plut-
selig er mulig å produsere barn på en 
mengde måter. På få år har det skjedd 
en revolusjon med tanke på hvordan 
det er mulig å lage barn og hvem som 
kan bli foreldre. Vi står ved et skille i 
hvordan vi forholder oss til forplant-
ning og reproduksjon. Da må vi kan-
skje også tenke gjennom det sym-
bolske ved fødselen og moderskapet. 
Hva betyr det for oss og hvor viktig er 
det egentlig?

Jeg lar meg berøre av den «fødende» 
ANE LAN. Samtidig tenker jeg at kli-
sjeene hun på sin litt naive måte om-
favner, er like fremmede for de fleste 
kvinner som de er for kunstneren som 
mann. Fantasien om en idealfødsel 
slik den framstår i Birth; ren, rolig og 
med et overskudd av tilstedeværende 
og milde hjelpere, er for eksempel 
svært ulik virkeligheten i de fleste til-
feller. Ja, nesten komisk må den sies 
å være, fjernt fra blod, skrik, frykt og 
opprevne underliv som ofte hører vir-
keligheten til. Men kanskje er filmen 
en fantasi om et fellesskap heller enn 
en faktisk fødsel. Mer enn noe annet 
synes ANE LAN å ville være en del av 
de innvidde som knyttes sammen 
gjennom sitt eierskap til den fysiske 
kvinnekroppen.

ANE LAN, Mother & Child, fotografi, 2014. Foto: Aurora Sandlilje

 
ANE LAN viser to videoinstallasjoner: 

Øverst: Birth, videostills, 2014.  
Skuespillere: ANE LAN, Aurora E. Sandlilje, Beata Kretovicova Iden, Christina Nicolaisen, Gisle Hass.  
Foto: Maja Økland.

Nederst: My Baby, videostills, 2013.
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FRA TEKSTILE  
TRADISJONER  
TIL SAMTIDIGE  
SKULPTURER
 

Inger Wold Lund

John K. Raustein har lenge vært en 
markant aktør på den norske kunst-
scenen. Med arbeid trygt plassert i 
en tekstil tradisjon har han de siste 
årene hatt soloutstillinger på blant 
annet Østfold kunstsenter, Galle-
ri Soft i Oslo, Akershus kunstsenter  
og House of Foundation i Moss. Dette 
er tredje gang Raustein har blitt an-
tatt på Høstutstillingen, noe som gjør 
ham nærmest for en veteran å regne. 

 
Inger Wold Lund (IWL): I år deltar du 

på Høstutstillingen med verket 
Det er midt på dagen, – det er 
mørkt i huset. (Vi later som om 
alt er bra). Kan du fortelle oss litt 
om det?

John K. Raustein (JKR): Dette ver-
ket er en installasjon bestående av 
tekstil og diverse funnet treverk. 
Teknikkene, materialene og farge-
ne setter oss tilbake i tid. Det trivi-
elle bomullslerretet kombinert med 
ubehandlet treverk fremkaller frivil-
lig og ufrivillig en del erindringer fra 
barndom og oppvekst. Jeg tenker på 
arbeidene mine som assosiative ob-
jekter og skulpturelle sosiale kom-
mentarer. For meg er dette verket  
en abstraksjon av mentale minner 
uttrykt gjennom disse teknikkene og 
materialene, farge og form. Verket 
kan gi assosiasjoner til kropp, frag-
menter fra et hjem, en skole, scene-
tepper og faner…

IWL:  Du er kjent for dine tekstile ar-
beider, og kombinerer ofte tek-
stil med treverk. Hva er frem-
gangsmåten din når du velger 
materialer?

JKR: Alt springer ut fra min fascina-
sjon for det tekstile materialet. Jeg 
opplever at det ligger en universell 
forståelse i det, hvor materialet har 
en unik evne til å bære på fortellinger, 
erindringer og minner. I arbeidene 
mine utforsker jeg tekstiltradisjonen 
og tekstilhåndverkets muligheter 
materielt, teknisk og skulpturelt. 

Jeg bruker store mengder bomull-
slerret rett fra rullen. Jeg arbeider 
intuitivt og røft med enkle teknikker 
som maskinsøm, håndsøm, broderi, 
bretting, knuter, roulour (som er en 
teknikk for å lage snorer og bånd) og 
drapering. Dette gir verkene et skinn 
av tilfeldighet. Men mangfoldige 
gjentakelser og ofte store formater 
løfter den tilsynelatende tilfeldig-
heten, det hverdagslige materialet 
og de enkle teknikkene opp til for-
seggjorte, personlige fortellinger.

Treverk er også assosiasjonsska-
pende. Tradisjonelt er treverk ofte 
brukt i tekstile fremstillingsproses-
ser, og ikke minst i oppheng av fer-
dige tekstile verk. Opphenget er da 
som oftest skjult, mens i mine verk 
er opphenget synlig og ofte integrert 
som en viktig del av selve verket.

Historiske linjer

IWL: Det tekstile feltet har fått en 
oppsving de siste årene, med 
flere unge kunstnere som mar-
kerer seg, og historiske kunst-
nere som Hannah Ryggen og 
Frida Hansen blir trukket fram i 
lyset igjen. På hvilken måte in-
spireres du av tidligere og nåle-
vende kunstnere?

JKR: For meg som nesten uteluk-
kende jobber med tekstile materia-
ler er det veldig motiverende å følge 
med på hvordan tekstil i økende grad 
inntar samtidskunstscenen både 
nasjonalt og internasjonalt. Det at 
store etablerte kunstinstitusjoner 
viser tekstilutstillinger, og hvor unge 
talenter stilles side om side med 
anerkjente kunstnere, er veldig sti-
mulerende. Jeg henter selv ofte in-
spirasjon fra eldre tekstiltradisjon og 
tekstilhåndverkstradisjon.

I mine verk finnes referanser til 
kunstnere som for eksempel Robert 
Rauschenberg, Anna Eva Bergmann 
og Josep Grau-Garriga.

IWL: Første gang du deltok på 
Høstutstillingen var i 2004. 
Hvordan opplever du at utstillin-
gen har forandret seg i løpet av 
tiåret som har gått?

JKR: Det å bli antatt til denne «insti-
tusjonen» av en utstilling er like stort 
hver gang. Utstillingen er tydelig pro-
fesjonalisert i løpet av det siste tiå-
ret, men den aller største endringen 
er likevel selve søkeprosessen. I 
2004 søkte man med lysbilder og 
svaret; det fikk man i postkassen… 
Formidlingen av utstillingen er også 
blitt bedre og mer tilrettelagt ulike 
målgrupper, og det at deler av utstil-
lingen vandrer til andre visningsste-
der er en fin ting. Å få vist sin kunst til 
et så stort publikum er ganske unikt i 
norsk målestokk. Og så er det spen-
nende at Høstutstillingen endrer seg 
som følge av hver nye jurys ønske om 
å sette sitt avtrykk på ulike kunstne-
riske medier i takt med tiden. Akkurat 
som kunsten selv, er utstillingen sta-
dig i endring.

 
John K. Raustein, født i 1972, bosatt 
i Oslo. Utdannet på tekstillinja på 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. 
Viser verket Det er midt på dagen, – 
det er mørkt i huset. (Vi later som  
om alt er bra).

John K. Raustein, Det er midt på dagen, – det er mørkt i huset. (Vi later som om alt er bra), installasjon, 2015.
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TRENDANALYSE
 

 Geir Haraldseth

Mitt skip er lastet med A
Abstraksjon
Mitt skip er lastet med K 
Kapitalismekritikk
Mitt skip er lastet med. . . . . .

 
Å skue trender på Høstutstillingen er vel ikke noe 
man skal bruke så mye tid på. Eller? Er ikke kunst-
en fri for trender? Hevet over mote? Tendenser er 
noe kritikerne ofte er ute etter, men de finner man 
sjelden. Aftenpostens kritiker Kjetil Røed fant po-
litikk og en dreining mot offentligheten som trend 
på Høstutstillingen i fjor, men kan man peke på mer 
generelle trender som materialer, farger eller tema-
er? Kan dette være en måte å sette Høstutstillingen 
inn i en såkalt global kontekst? Og hva sier det om 
kunstscenen?

Høstutstillingen er tradisjonen tro basert på fri 
innsendelse og en relativt åpen og demokratisk 
prosess som ikke har forandret seg nevneverdig i 
sin over 130 år lange historie. Allikevel sliter utstil-
lingen med et innebygd selvtillitsproblem. De store 
årlige utstillingene er ikke lenger hva de var, da inn-
pass på disse i lang tid var alfa og omega for kunst-
nerne. Var det biennalen som tok over relevansens 
stafettpinne eller var det kunstmessa? 

Våren 2015 går to kunstmesser av stabelen i New 
York; Frieze, som henvender seg til det øvre sjiktet 
av gallerier og samlere, og NADA, som heller ret-
ter seg mot gallerier i etableringsfasen og et stør-
re mangfold av visningstiltak. I år inkluderte NADA 
også flere norske gallerier, som Entrée, Rod Bianco, 
Kunsthall Oslo og Lynx. 

Begge messene viste utrolig mye abstraksjon. 
Enten som abstrakte malerier, eller abstraksjoner i 
andre materialer. Verkene på Frieze var i større di-
mensjoner enn på NADA, men i og med at størrelse 
kan ha en direkte korrelasjon til pris, er ikke dette 
så overraskende. Begge messene hadde også en 
hel del keramikk, dog av varierende kvalitet, men 
jeg merket meg mer en interesse for keramikk som 
materiale enn for selve håndverket. Hva sier så det 
om kunsten? 

Back to the 80’s?

Mengden abstraksjon og størrelsen på arbeidene, 
også utenfor messen, vitner om et marked som 
er i full blomst, og kanskje også på vei mot et lite 
stup. Å gå i galleriene i stundene mellom de hese-
blesende messene, for eksempel i Chelsea, Lower 
East Side og Brooklyn, minnet meg om min egen 
forestilling om hvordan kunstverdenen i New York 
så ut på slutten av 80-tallet. Dette baserer jeg på 
noe historiekunnskaper, men også på filmer og 
kunstmagasiner jeg sett fra denne tiden.  Store, 
dyre, abstrakte malerier av hvite menn signaliserte 
jappetidens pengegalopp, og mitt déjà vu i 2015 er 
kanskje en indikasjon på hvordan kunstmarkedet 
blir reinkarnert om igjen og om igjen. En bølge av 
interesse for kunsten fra markedskrefter blir fôret 
med en glede over abstraksjon, gjerne i store stør-
relser. Keramikk har også fått et tydeligere og tyde-
ligere nærvær på messene, og de er også bærere av  
en spesifikk mening. Dette er arbeider som lett kan 
passe inn i en mer hjemlig setting, da de tangerer 
bruksgjenstander og er fulle av sjarm i alle sine bro-
kete former. 

En generalisering av kunstscenen i Norge blir litt 
mer famlende. Markedet er ikke så sterkt, så en ge-
nerell interesse av hva som foregår i omverdenen 
ellers gjør seg mer gjeldende her. Som kapitalisme-
kritikk. Flere kunstnere har snudd seg mot penge-
ne for å se hvilke mekanismer som legger føringer 
for samfunnet. En økt interesse for sammenhen-
gen mellom penger og kunst er også tilstede, noe 
som reflekteres i kunsten. En annen trend er det 
«anthropocene». Teorien om at vi har nådd en tids-
regning hvor menneskets innflytelse på landskapet 

 
blir synlig. Begge indikerer en interesse for sam-
funnet, som gode borgere av sosialdemokratiet, 
hvor kunstneren er en aktiv deltager som utsmyk-
ker bygg og reiser land og strand rundt for å vise og 
formidle kunst.

«Trend forecasting» i kunsten

Høstutstillingen er et åsted for mangt. Det er den 
mest sette utstillingen av samtidskunst i Norge. 
Den lever som et åsted for offentlighetens syn på 
kunst. Den er et åsted for historien, med fri innsen-
delse og med en forventning om nye stemmer og 
nye uttrykk. Den er også et åsted for forakt da den 
ikke oppleves som relevant, men likevel er stedet 
hvor folk flest møter kunsten. Trendene blir ofte ikke 
like tilstedeværende i kakofonien, men bruk gjerne 
en motehjerne og se på materialer, mønstre, farger, 
størrelser, snitt og silhuetter. Hvor er vi hen nå?

Trendanalysen i seg selv har faktisk også begynt å 
gjøre seg gjeldende i kunstverden. Det amerikanske 
kollektivet K-Hole driver med såkalt «trend forecas-
ting» og har til dags dato utgitt fire rapporter som 
kan lastes ned på nettstedet deres www.khole.
net. K-hole er slang for tilstanden man er i etter å 
ha tatt en god dose med Ketamin, med en følelse 
av dissosiasjon og manglende persepsjon av tid. 

Dissosiasjon er kanskje også relevant for et annet 
kollektivt tiltak som ser på trender; Dis Magazine. 
Dis er basert i New York, men med en mer utadvendt 
profil som resulterer i publikasjoner, inkludert nett-
magasin, utstillinger og arrangementer. Gruppen 
har blitt invitert til å kuratere neste års Berlin 
Biennale og det blir spennende å se hva de trendy 
«trendforecasterne» kommer til å introdusere. Dis 
er del av et større nettverk av kulturprodusenter og 
åpner opp for å inkludere musikk, mote og marke-
det i sitt arbeid. Både K-hole og Dis var en del av 
miljøet som «forecastet» ideene om normcore, som 
nå er erstattet av borecore, en slags måte å gå i mot 
individuell stil og heller satse på en utflatet smak. 
Tenk billige sokker, hvite t-skjorter og pappas jeans. 
En trend varer kanskje ikke lenge, men blir avløst, 
slik som normcore, og går sin gang videre. 

Nye retninger

Nå er jeg ingen «trendforecaster», men flashy ma-
lerier og søt keramikk kommer neppe til å dukke 
opp i store mengder på Berlin biennalen, da Dis 
er opptatt av framtiden og en glidende overgang 
med andre diskurser som reklame, design, mote 
og branding. Deres bidrag under Venezia biennalen 
var en kampanje for Berlin biennalen hvor en gjeng 
kjekke joggere løp gjennom utstillingsområdet som 
en svett påminnelse av neste event. De arrangerte 

 
også en fest, «Change your flight», som alle ville gå 
på, men ingen visste hvor var. 

Dis har også blitt assosiert med enda en trend i 
kunstverdenen, nemlig post internett; kunst skapt 
av kunstnere som er født og oppvokst med inter-
nett. Post internett høres kanskje ut som en kunst-
historisk retning, men den har mer til felles med en 
trend, og kan være med på å definere nyere kunst-
historie som trendforskning. Om vi kan vurdere 
terminologien brukt for å beskrive nye retninger 
i kunst heller som trender enn som kunsthistorie 
kan vi kanskje komme oss noen steg i en ny retning. 
Stedsspesifikk kunst er ikke kult lenger. Relasjonell 
estetikk er ikke kult lenger. Post internett er ikke 
kult lenger. «Anthropocene» begynner å bli litt ut. 
Kapitalismekritikk og abstraksjon er trendy igjen, 
men med nye snitt. Velkommen til trendforskning 
på Høstutstillingen.

 
Geir Haraldseth (f. 1977) er kunstkritiker, kurator og 
skribent. I dag jobber han som leder for Rogaland 
Kunstsenter i Stavanger, sitter i Norsk Kulturråd 
og skriver blant annet for Kunstkritikk, The 
Exhibitionist, Tableau og Acne Paper. Haraldseth 
har også laget en rekke utstillinger, deriblant i New 
York, Philadelphia, Sao Paolo og Oslo.
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← Marthe Elise Stramrud, Young Offenders, fotografi, 2014 

↓ Peder Kirkevaag Bugge, Vorzimmer, olje på lerret, 2014

→ Erlend Leirdal, Noen fine dager, fasongvokst furu, 2014

↖ Andreas Öhman, Självporträtt med stearinljus, skulptur, 2013

← Harald Fenn, Avreise 01, olje på lerret, 2014

↑ Harald Fenn, Ankomst 02, olje på lerret, 2015
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Hungry? We serve food and love

table@kunstnerneshus.no
tlf: 941 80 095 

La
rs L

aumann
27. N

ovember

-

Gustav Metzger
13. November - 31. January

A collaboration with:

14. Fe
bruary 

post@kunstnerneshus.no - 22 85 34 10 - Wergelandsveien 17 - NO-0167 Oslo 

Jon Olav Helle: Nico Widerberg: “Tegn I” Geir Nymark: Gabrielle Kielland: “Dans III” 

Kristian Finborud: “Nå ser Gunn Vottestad: 

   GALLERI Kunstværket
Verksgata 8 B - Bærums Verk

Tlf: 95 33 13 67 - www.kunstvaerket.no    

Åpningstider 
Mandag - fredag 10 - 17 (torsdag 18)

Lørdag 10 - 16 og søndag 12 - 16

Gro Fraas

29/8 - 27/9
Grafikk og akvarell

Tom Erik Andersen

3/10 - 1/11
Grafikk og maleri

Gro Fraas «Vinterkrystaller»

Tom Erik Andersen «Starstruck»

Høstens program hos Kunstværket

Galleri Kunstværket på Bærums Verk ble etablert i 1997 
og har 18 års erfaring i formidling av samtidskunst. 

Galleriet formidler billedkunst av mer enn 60 av Norges beste 
grafikere, i tillegg til keramisk skulptur og kunsthåndverk. 

Nettbutikk: http://webshop.kunstvaerket.no    Følg oss på Facebook!



I hele 2015 feirer Preus museum 20 år som 
nasjonalt fotomuseum.

Bli med på en spennende reise helt fra 
førfotografisk tid, med synsmaskiner som ble 
brukt til hygge og nytte, og fram til dagens 
bildedelingskultur. 

Hver måned presenteres en ny fotograf fra 
samlingen på Wall of Fame. Se vår hjemmeside.

Velkommen!

FRA SYNSMASKINER
TIL INSTAGRAM

Preus museum, Karljohansvern, Horten, Norway  
www.preusmuseum.no | Tirsdag – fredag 12– 16 | Lørdag – søndag 12– 17 

© Simen Johan, Untitled # 66, 1997, Inkjetprint
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Østfold og driver  
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Nils Aas Kunstverksted
Nergata 12, 7670 Inderøy | www.nils-aas-kunstverksted.no

Petter Hepsø
26/9 – 22/11 

KOMMENDE UTSTILLINGER:
«Vi bryter oss inn»
NKMs jubileumsutstilling 
Norske kunsthåndverkere 40 år
28/11 – 6/12

Samlingen – innkjøp og gaver  
i kontekst
13/12 – 14/2

- åpent hver dag hele året

FASTE SAMLINGER

SKIFTENDE UTSTILLINGER

HAVEANLEGG

KAFÉ OG MUSEUMSBUTIKK

man - fre  11 - 15
onsdager  11 - 20 (gratis inngang)
lør - søn  11 - 17

www.drammens.museum.no

Konnerudgt. 7,
3045 Drammen

32 20 09 30
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* Ayman Alazraq 
f. 1979

Oslo Syndrome
2014
Video
5:56 min

 
Kjersti G. Andvig
f. 1978
 
Aryan V Ancient
2015
Lydskulptur, tromme 
med kuskinn
5:00 min lyd loop
45 x 15

 
Julie Arntzen
f. 1963
 
Retroreflector 
Universal Hint System 10.0

2015 
Ortodoks ikonteknikk: 
Eggtempera på 
krittgrunn, på treplate 
79,5 x 79,5

 
Ina Bache-Wiig
f. 1989 
 
Unzipped 
2015 
Fargeblyant på papir 
71,3 x 55,8

  
* Jo Anders Bentdal
f. 1968
 
Common Sensibility 1
2015
Fotografi
120 x 80
 
Common Sensibility 2
2015
Fotografi
120 x 80
 
Common Sensibility 6
2015
Fotografi
120 x 80

 
Bjarte Bjørkum 
f. 1967 
 
Stengt for publikum - 
Skilpadde
2015 
Fotografi 
79 x 105

 
Markus Brendmoe 
f. 1961

EVIG DIN I 
2015
Digital print
40 x 60
 
EVIG DIN II
2015
Digital print
40 x 60

 
* Rasmus Brinch
f. 1975
 
Spatial/Radial
2014
Digital animasjon / fler-
kanals videoinstallasjon 
Variabel

 
Peder Kirkvaag Bugge
f. 1971
 
Seitenstrasse
2014
Olje på lerret
145 x 135
 
Vorzimmer
2014
Olje på lerret
145 x 135

3

4

6

1

2

5A  5B  5C 

⬑ 7A       ↑ 7B 8

9A 9B

  
* Marie Buskov
f. 1980
 
Folded Surface, Second 
Series I, II, III 
2015
Collage av akvarell
3 stk à 35 x 27
 
Folded Surface, Second 
Series VII, VIII, IX 
2015
Collage av akvarell
1 stk à 35,5 x 45,5 og 2 
stk à 46,5 x 36,5

 
Yamile Calderón
f. 1974
 
New Territories
2014
Video
02:55 min
 

 
Cathrine Dahl / 
Ørjan Aas
f. 1980 / f. 1981
 
The big fight I 
2013
Tresnitt
150 x 60
 
The big fight II
2013
Tresnitt
150 x 60
 
The big fight III
2013
Tresnitt
150 x 60

 
Snøfrid Eiene
f. 1942
 
Folder
2013
Blyant på papir
116 x 106

 
Harald Fenn
f. 1963
 
Avreise 01
2014
Akryl på lerret
180 x 240

Ankomst 01
2015
Akryl på lerret
150 x 230
 
Ankomst 02
2015
Akryl på lerret
150 x 230

 
* Håvard Fossum
f. 1985
 
Apophenia
2014
Video
25:00 min
 

14A

14B  14C

15

10A 10B 

11

12A  12B  12C

13
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2
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5B

5C

6 7A

7B

8 9A

9B
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10B
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12A

12B

12C

13 14A

14B

14C

15

* = debutanter
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* Kjersti Foyn
f. 1985
 
Sengen
2015
Kull på papir
50 x 70

 
* Yngvild Færøy / 
Søssa Jørgensen
f. 1970 / f. 1968
 
Språkets frihet – det jeg 
sier og det du forstår
2014/2015
En live radiosoaré med 
inviterte gjester
Se performance-
program s. 43
 

 
* Helle Grøndahl

Cut Piece Repetition
2015
Performance:
Se performance-
program s. 43
Foto: Vilde L. Blom

 
Elna Hagemann
f. 1976
 
Fall, failed, matter II
2015
Fotografi
45 x 65
 
Fall, failed, matter III
2015
Fotografi
45 x 65

 
* Bjørn-Kowalski 
Hansen
f. 1979
 
Henry Thue, ”Lesende 
mann, 1920 / 2015”
1920 / 2015 
Olje på lerret og avis i 
glass og ramme 
90 x 75 og 90 x 66

  
Ingri Haraldsen
f. 1984
 
Blindsone
2015
Kull på papir
150 x 205
 
Sediment
2015
Tegning på papir, kull, 
grafitt og pastell
100 x 120

 
Dorthe Herup
f. 1953
 
Dåpen
2014
Billedvev
170 x 212
 

 
* Truls Rukke Hjelmark
f. 1985

Every little bit heals  
2015 
Blyant og tusj på papir
37 x 48 
 
Secure your own mask 
before assisting others 
2015
Tusj på papir 
44 x 60 

16

17

18

⬑ 19A   ↑ 19B

20 21A

22

23A 23B

21B

 
Torgeir Husevaag
f. 1967 
 
Reservoirs
No. 10 - Uatumã by 
Balbina
2015
Filtpenn på papir
68 x 85

No. 11 - Dnieper by Kiev
2015
Filtpenn på papir
73 x 40

No. 12 - Sources of Mahi
2015
Filtpenn på papir
55 x 53

 
* Aksel Høgenhaug
f. 1972
 
We Are Unity
2015
Performance / lyd / 
installasjon
200 x 200 x 250
Se performance-
program s. 43
 
 
* Gunnar Hall Jensen
f. 1963
 
Gunnar Goes Wabi-Sabi
2014
Video
24:00 min

 
* Sebastian Makonnen 
Kjølaas
f. 1985
 
I’m So Oily / A Puzzle 
Building Muscle
2015
Blekk, pastell, akvarell
2 stk à  50 x 65
 
Cyber-fun in the Algo-
rithm Gravy / Power-
house on the Rooftop
2015
Blekk, pastell, akvarell
2 stk à 50 x 65
 
It’s Mega-personal / 
Training to Become a 
Train
2015
Blekk, pastell, akvarell
2 stk à 50 x 65

 
Ulf Kristiansen
f. 1969
 
Jealous Guy
2014 
3D-animasjon
04:06 min

 
Hanne Lydia Opøien 
Kristoffersen
f. 1964
 
Infidelity
2014
Fargeblyant på sort 
papir
75 x 110
 
Absence
2014
Fargeblyant på sort 
papir
75 x 110
 
Proliferating Man
2014
Fargeblyant på sort 
papir
75 x 110
 

 
Our two flats
2014
Fargeblyant på sort 
papir
180 x 152 
 
An Account of Predicted 
Estrangement / Be-
retningen om et varslet 
brudd
2015
29 dikt på engelsk/
norsk, oversatt av Thilo 
Reinhard 
62 sider
 

29 A 29 B 29 C 29 D

29 E

24A 24B 24C
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27A 27B 27C
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ANE LAN

Birth
2014
2-kanals video-
installasjon / tekstil 
400 x 400 x 240 

Skuespillere: ANE LAN, 
Aurora E. Sandlilje, 
Beata Kretovicova Iden, 
Christina Nicolaisen, 
Gisle Hass
 
My Baby
2013
Video
06:14 min

 
* Erlend Leirdal
f. 1964

Noen fine dager 
2014 
Fasongvokst furu 
260 x 240 x 200 
 
Yellow pine with 
changed direction
2013
Furu, pigment, olje, voks 
227 x 110 x 40 

 
* Lena Katrine  
& Heidi-Anett 
Lena Katrine Johansen 
/ Heidi-Anett Haugen
f. 1980 / f. 1985
 
Landscape (Scenery)
2015
Fotografi
57 x 75

 
Josephine Lindstrøm
f. 1970

Blind omvisning 
2015 
Omvisning / perfor-
mance:
Se performance-
program s. 43

 
Jannicke Låker
f. 1968
 
Uten tittel
2015
Film
8:00 min

 
* Christine Malnes
f. 1978
 
From the Library of 
Babel
2014
Video
4:00 min loop

  
* Cathrine Maske
f. 1966
 
Rødt
2013
Fotografi
45 x 48,5
 
Blått
2013
Fotografi
43 x 48

 
Mikkel McAlinden 
f. 1963 
 
Oriental Evening 
2009 
Fotografi 
117,5 x 300

30A

30B

31A 31B

33

34

32

35

⬑ 36A    ↑ 36B

37A

 
Oslo Hovedbrannstasjon
2014 
Fotografi 
180 x 287

 
* Øyvind Mellbye 
f. 1985

HUX D 
2015 
Betong, lysdioder, 
elektronikk 
28 x 25 x 14

 
Raymond Mosken
f. 1956 
 
Skyttere i landskap 
2014 (2007)
Analogt fotografi 
61 x 79

Logistikk
2015 (2009)
Analogt fotografi 
71 x 92

 
Ellen Karin Mæhlum 
f. 1957

Toubkal Refuge, 
Marokko
2014
Karborundum og 
koldnål
71 x 99,5 

“I’m not actually involved, 
but I’m observing”
2015 
Karborundum og 
koldnål 
79 x 130

Reportasjefoto:  
Monica Strømdahl 

 
Grete Johanne 
Neseblod 
f. 1980 
 
Habitiss & Labi-
tuss 
2015
Installasjon 
Variabel

 
Dag Nordbrenden
f. 1971

Urubus (Black Vultures)
2013/2015 
Giclée barythprint på 
aluminium, 
68,5 x 49,5

Buzios Rocks (Medium 
Tide)
2015
Giclée barythprint på 
aluminium, 
120 x 95

 
Bed
2013/2015
Analogt c-print på 
aluminium, 
90 x 71,5

37B

38
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40A 40B

39A

41

42A 42B 42C
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30B

31A
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33 34 35 36A
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40B
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42A

42B

42C
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Dag Nordbrenden
f. 1971

Pool
2013/2015 
Analogt c-print på 
aluminium, 
90 x 71,5

Condominium View
2013/2015 
Giclée barythprint på 
aluminium, 
140 x 110

Prospect Poster
2005–2015
Solbleket plakat i 
plastfiber
114 x 74

 
Sven-Erik Olsen
f. 1956

Homage to western 
culture #1, overcoming 
delusional submission
2014
Olje på plate 
24 x 30

 
* Shwan Dler Qaradaki 
/ Johannes Høie 
f. 1977 /  f.1981 
 
Absolutt Veto
2015
Tusj / veggmaleri
Variabel

 
John K. Raustein 
f. 1972 
 
Det er midt på dagen, - 
det er mørkt i huset. (Vi 
later som om alt er bra)
2015
Søm, roulour, knytting, 
draperi
250 x 170 x 120

 
* Thomas Rummelhoff 
f. 1981 
 
Abend der Amateure
2014
Olje på lerret
80 x 100

Europäische Märchen
2014
Olje på lerret
80 x 100

42D

43

44

45

46A 46B

42E 42F

 
* Emilija Skarnulyte 
f. 1987

Aldona
2012
Film
12:00 min loop

  
Marianne Wiig Storaas
f. 1972

Behzad og Helene
2014
Olje på lerret 
190 x 130

Per Christian
2014
Olje på lerret
190 x 130

 
Marthe Elise Stramrud
f. 1984

Prairie
2014
Fotografi, inkjetprint på 
bomullspapir montert på 
aluminium,
3 stk à 40 x 30

Young Offenders
2014
Fotografi, innrammet 
inkjetprint på bomulls-
papir,
52,5 x 70

 
BEWILDERED; 
Anthurium andraea-
num, Strelitzia reginae, 
Celosia cristata, Papaver 
croceum
2015
Fotografi / installasjon. 
Blomsterarrangement, 
kenzan, inkjetprint mon-
tert på aluminium
Variabel

 
* Nina Strand
f. 1973

Backstage
2014 
Fanzine
21 x 14, 5 

Solo
2015 
Fanzine
21 x 14, 5

 
Det fiktive forhold
2013
Fanzine
21 x 14, 5 

New View
2015
Fanzine
21 x 14, 5
(ikke avbildet)

 
Linn- Mari Staalnacke
f. 1983

BLODPAKT
2015
Akryl på lerret
60 x 70

 
At the end
2014
Akryl på lerret
100 x 120

Heavy
2015
Akryl på lerret
120 x 100

Party
2014
Akryl på lerret
120 X 160

 
*Ane Svenheden
f. 1974

I skumringen blir minnet 
tydeligere
2014
Håndfiltet ull på duk
250 x 190
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Lars-Erik Svensson / 
Annika Simonsson
f. 1961 / f. 1969

Brukt men i god stand
2014
Installasjon
Variabel

 
* TBFKAMHHAMD v/ 
Merete Dille / Marte 
Hodne Haugen
f. 1977 / f. 1979
 
Fotografisk
2015 
Performance:
Se performance-
program s. 43

 
* Vemund Thoe
f. 1980

Ship of fools
2015
Olje og akryl på lerret
120 x 150

 
* Toft Honerud
Nina Toft / 
Hilde Honerud 
f. 1974 / f. 1977

Curators in a visual world 
of self-expression – part 
one: narcovida 
2015
Found footage, foto-
grafi, vitrine
120 x 200 x 100

 
Ingrid Torvund
f. 1985

When I go out I bleed 
magic
2015
Videoverk
20:00 min

 
* Ayatgali Tuleubek
f. 1985

Great Things are Done 
when Men and Moun-
tains Meet
2014 
Brev A4
35 x 45

 
Grethe Unstad 
f. 1959

Ekko 
2014
Eggoljetempera på 
linlerret
170 x 300, 8 deler

 
* Linne Christine Urbye
f. 1973

Uten tittel
2015
Olje og flashe (akryl) 
på lerret
61 x 51

53
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* Andreas Öhman
f. 1988

Självporträtt med 
stearinljus
2015
Leire, stearinlys, isopor, 
tape
132 x 50 x 30

 
* Nils-Thomas Økland
f. 1981

Spinnende hjul 
2015
Kulltegning, del 1 av 2
1 stk à 45 x 36
 
Merker 3   
2015
Kulltegning 
36 x 45

 
* Tine Aamodt
f. 1969

Tesserakt
2015
Installasjon 
Variabel
(Ikke avbildet)

53 54 

55

56

57 58 59 60 61 62A

62B

 
P E R F O R M A N C E  P R O G R A M

 
* Yngvild Færøy / Søssa Jørgensen
f. 1970 / f. 1968

Språkets frihet –  
det jeg sier og det du forstår
2014 / 2015

Lørdag 19.9 kl. 18.00

En live radiosoaré med 
inviterte gjester

 
* Helle Grøndahl

Cut Piece Repetition
2015
Performance

Søndag 13.9 kl. 13.00
Søndag 27.9 kl. 13.00
Søndag 11.10 kl. 13.00

Performancen Cut Piece Repetition er 
en repetisjon av Yoko Onos Cut Piece. 
Ved å utøve den performative handlin-
gen som en transperson, adresserer 
kunstneren problemstillinger knyttet 
til identitetspolitikk, kroppspolitikk, 
transfeminisme og feminisme generelt. 
I en  større kontekst kan performancen 
også relateres til bølgen av vold og hat-
kriminalitet mot kvinner og mennesker 
fra LHBT-miljøet. The personal is inde-
ed political.

 
Josephine Lindstrøm
f. 1970

Blind omvisning
2015
Omvisning / performance

Omvisninger 15., 18., 22. og 25.  
september klokken 11.30 og 14.00
Påmelding til post@billedkunst.no

På hvilken måte erfarer en blind per-
son bilder? Og hva kan innsikt i denne 
erfaringen tilføre vår forståelse av vi-
suell kunst? Blind omvisning er både et 
kunstverk og en omvisning; et kunst-
prosjekt som innebærer omvisninger 
på Høstutstillingen 2015 for blinde og 
svaksynte sammen med seende be-
traktere. Ved å utfordre noe som nær-
mest synes umulig; å vise noe synlig til 
noen som ikke kan se eller er svaksynt, 
ønsker jeg som kunstner å utfordre 
forestillinger om hva synlige bilder er 
og undersøke på hvilken måte vi erfa-
rer dem gjennom sansning og reflek-
sjon. I andre omgang stiller prosjektet 
spørsmål knyttet til formidlingens rolle 
og hensikt og våre ambisjoner om en 
inkluderende kunstinstitusjon. Blind 
omvisning understreker formidlingens 
performative karakter og kunsterfarin-
gens relasjonelle aspekt.

 
* TBFKAMHHAMD
Merete Dille / Marte Hodne Haugen
f. 1977 / f. 1979

Fotografisk
2015
Performance

Lørdag 12.9 kl. 13.00 
 (offisiell åpning) og kl. 15.00
Søndag 18.10 kl. 15.00

TBFKAMHHAMD (The band formally 
known as Marte Hodne Haugen and 
Merete Dille) er et performance/cover-
band. Bandet fremfører kjente sanger, 
men leser mellom linjene og tar seg 
friheten til å tolke sangertekstene på 
nye måter. Dette for å få frem aktuelle 
temaer og personlige budskap. Disse 
akkompagneres av et forenklet lydbilde 
tett opp til de originalene låtene.

 
* Aksel Høgenhaug
f. 1972

Lørdag  12.9  kl.  14.00
Søndag  13.9  kl.  14.00
Onsdag  16.9  kl.  14.00
Tirsdag  22.9  kl.  14.00
Torsdag  1.10  kl.  17.00
Torsdag  8.10  kl.  17.00
Fredag  16.10  kl. 14.00
Lørdag  17.10  kl.  14.00
Søndag  18.10  kl.  14.00

We Are Unity
2015
Performance
Installasjon
200 x 200 x 250 

Unity vil utføre unifiseringsritualer i sitt 
transportable hellige rom. 

 



TBFKAMHHAMD v/ Merete Dille / Marte Hodne Haugen, Fotografisk, 2015, se performance program s. 43 Aksel Høgenhaug, We Are Unity, 2015, performance / lyd / installasjon, se performance program s. 43
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CHAMPAGNE 
TIL VINNEREN!

Inger Wold Lund

I år søkte rundt 2100 kunstnere med samlet over 
5000 verk til Høstutstillingen. Kun et fåtall av 
kunstverkene ble valgt ut, og av disse kommer det 
til å foregå nok en utvelgelse når Høstutstillingens 
priser blir utdelt. Årets vinnere lanseres først på 
åpningen, men vi har snakket med tidligere vinnere 
og spurt om hva prisene har betydd for dem.

 
Svein Moxvold – Høstutstillingsprisen 2014  

for videoverket REKONSTRUKSJON

 
– Hvordan har Høstutstillingsprisen påvirket deg i 

ditt kunstnerskap?

– Prisen har vel ikke påvirket kunstnerskapet mitt i 
noen stor grad. Men det er klart at når jeg tenker til-
bake, tok jeg det selvfølgelig som en tillitserklæring 
på at jeg har noe å komme med.

–  Du har tatt hoveddelen av utdannelsen din i 
London, og vært bosatt der i mange år. Tror du at 
deltagelse på Høstutstillingen er viktig for å være 
synlig på den norske kunstscenen?

– Jeg har bodd de siste to årene i Norge, men 
har gjort lite for å vise meg frem på den norske 
kunstscenen. Likevel har jeg fått tid til delta på 
Høstutstillingen noen ganger. I og med at jeg ikke 
har tråkket ned galleriene på jakt etter utstillings-
plass, har Høstutstillingen passet meg bra. Etter 
mange år i utlandet har dette absolutt hjulpet meg 
til å bli mer synlig i kunstmiljøet. Om kritikerne har 
fått øye på meg, er jeg mer usikker på. 

– Flere av verkene dine har politiske undertoner. 
Hvordan opplever du Høstutstillingen som arena 
for å vise politisk kunst?

– Høstutstillingen burde absolutt være en god 
arena for å vise politisk kunst – den har jo histo-
rie for det. Jeg tør påstå at det forventes politikk 
på Høstutstillingen. Den er jo «alles» utstilling; en 
ikke-kommersiell kunstutstilling hvor samtlige av 
oss bidrar over skatteseddelen. Men det er mye opp 
til kurateringen av utstillingen om det skal kunne 
fungere.

 

 
Aurora Passero – Høstutstillingsprisen 2011 for 

tekstilarbeidet Fan Their Hearts, Inflame Them More

 
– Du mottok Høstutstillingsprisen like etter at du 

hadde gått ut fra Kunsthøgskolen. Hvordan påvir-
ket det deg?

– Det var fint å få en sånn anerkjennelse så tidlig. 
Prisen ga meg også økonomisk frihet slik at jeg 
kunne skaffe meg et større atelier og fortsette å 
jobbe uavbrutt med arbeidene mine.

–  Flere yngre kunstnere har de siste årene gjort seg 
markert innenfor billedkunstfeltet med tekstile 
arbeider. Hvilke tanker har du om å være del av en 
tekstil tendens?

– Det er jo positivt at noe som burde være en selv-
følge får oppmerksomhet. Når det er sagt er jeg vel-
dig glad for å kunne være med på å forme en retning.

–  Du har også mottatt flere statlige stipender. På 
hvilken måte er det annerledes å vinne en pris enn 
å motta et stipend?

– Når du vinner en pris får du champagne, når du får 
statlig stipend må du kjøpe den selv.

 
Crispin Gurholt – Den Franske pris 2009  

for fotografiet Roma

 
– Du hadde arbeidet som kunstner i mange år da 

du mottok Den Franske pris på Høstutstillingen 
i 2009. Hvordan påvirket den ditt kunstnerskap 
videre?

– Det er alltid hyggelig å vinne en pris for arbeidet 
sitt, men det å få en anerkjennelse og respons på et 
frittstående arbeid i «Live Photo»-serien var for meg 
spesielt viktig. Serien er et sammensatt konsept 
som består av flere elementer og stadier. Juryen 
kjente ikke til konseptet eller arbeidene mine fra før 
og baserte valget utelukkende på det utstilte foto-
et. Det stod med andre ord også på helt egne ben 
som kunstverk. Det var en god opplevelse.

– Prisen innebærer et tre måneders opphold på 
anerkjente La Cité internationale des arts i Paris. 
Hvordan opplevde du å være der?

– Nesten det beste med prisen var selve timingen. 
Helt siden 2006 hadde jeg en plan om å utforske 
motivene i «Live Photo»-serien som maleri, og våren 
2009 begynte jeg å legge helt konkrete planer for 
dette arbeidet. Jeg var opptatt av forholdet mellom 
impresjonismen og fotografiets realisme som igjen 
utfordret det realistiske maleriet. Jeg måtte utsette 
reisen til Paris ett år på grunn av utstillinger, men 
da jeg endelig ankom var det til åpningen av en stor 
Monet-utstilling! Jeg kom i kontakt med flere kura-
torer under oppholdet og det første maleriet i «Live 
Photo»-serien ble blant annet inkludert i utstillinger 
på Mallorca og i Sveits. I tillegg fikk jeg produsert en 
installasjon midt i Paris. Det må vel også nevnes at 
jeg traff min kone som er kurator mens jeg var der, 
så det var et ganske viktig opphold.

 

 
Marthe Elise Stramrud – Norske Kunstforeningers 

debutantpris 2012 for fotoserien 
 «Livingroom Poetics»

 
– Du mottok debutantprisen like etter at du hadde 

gått ut fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hva slags be-
tydning fikk det for deg?

– Selv om jeg var helt nyutdannet hadde jeg alle-
rede begynt å tvile på mitt kunstnerskap – eller i 
alle fall hadde jeg blitt grepet av en form for post 
kunstutdannelse panikk. Denne panikken hadde 
ført meg inn på nye mer håndfaste studier ved 
Bergen Arkitekthøgskole. Jeg skulle bli arkitekt! Så 
da jeg omtrent et halvt år etter, mens jeg var i full 
gang med å planlegge min første separatutstilling, 
mottok både debutantpris og mitt første arbeids-
stipend hoppet jeg av arkitektstudiene og dundret 
videre med kunsten.

– Som vinner av debutantprisen fikk du mulighet til 
å turnere med en soloutstilling til fem av landets 
kunstforeninger. Hvordan var din opplevelse av 
denne turneen?

– Det var spennende og lærerikt. Jeg var innom 
både små foreninger drevet av lokale ildsjeler samt 
større institusjoner som Kristiansand Kunsthall og 
Kunsthall Stavanger. Den store utfordringen lå i å 
åpne den samme utstillingen med de samme ver-
kene hele fem ganger. Det var krevende å holde på 
nerven – man kan jo bli litt lei. På en annen side ble 
jeg veldig trygg på arbeidet. Jeg vil også nevne at  
det var luksus å få sin egen utstillingskoordinator 
som gjorde alle praktiske avtaler. Jeg fikk honorar 
for hver eneste utstilling, frakten ble ordnet og 
betalt, hotell og reiseutgifter dekket samt kata-
log skrevet og trykket. En opplevelse dessverre litt 
utenom det vanlige når man jobber som kunstner.

 
Det deles i år ut fem priser til kunstnere hvis  
kunstverk utmerker seg under Høstutstillingen:

• Høstutstillingsprisen – BKHs kunstpris: 
  kr. 100 000

•  Norske Kunstforeningers debutantpris:  
 kr. 50 000

•  Anne og Jakob Weidemanns stipend:  
 kr. 100 000

•  Den Franske pris:  
 tre måneders atelieropphold i Paris  
 og franskkurs

•  Norske Grafikeres Fonds pris:  
 kr. 50 000

 

←
Crispin Gurholt, Roma

↙
Svein Moxvold, REKONSTRUKSJON

↑
Aurora Passero, Fan Their Hearts, Inflame Them More

←
Marthe Elise Stramrud, Untitled ( Livingroom Poetics #2)



Dag Telhaug
www.dagtelhaug.com

Telefon: 951 03 951

epost: dtel@online.no

                        JURYERTE UTSTILLINGER              -             KUNSTNERSTYRTE JURYERINGER

                        NORSK  FORENING  FOR  UAVHENGIGE  KUNSTNERE        -        WWW.NFUK.NO

Har du lyst til å kalle deg kunstner?

Er du en av dem som ikke har tatt steget helt ut enda? Visst har du mange fine arbeider, 
men du er usikker på om de holder mål? Du skulle gjerne vært med på en utstilling eller to, 
men kanskje du nøler litt? Ikke gjør det! Vi – i Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere – vil 
gjerne ha kontakt med deg. Opptak av nye medlemmer skjer hver vår og høst, og er basert 
på vurdering av innleverte arbeider. NFUK bruker anerkjente kunstnere i juryen.

Som medlem i NFUK er du en del av et godt, faglig fellesskap, og du får muligheter til:
- Juryerte utstillinger
- Juryering av arbeider (malerier, tegninger, foto, skulptur, digitale trykk, installasjoner m.m)
- Publisering av bilder på nettsidene våre
- Kunstnerstipend
- Landsutstilling m.a. i Oslo Rådhus, Rådhusgalleriet

Neste opptak er 18. oktober 2015.  For nærmere informasjon se www.nfuk.no 
Hjertelig velkommen!
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STIFTELSEN 3,14 |  VÅGSALLMENNINGEN 12 - BERGEN - NORWAY

I N T E R N A T I O N A L  C O N T E M P O R A R Y  A R T
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TOLLBUGATA 24, 0157 OSLO | WWW.NORSKE-GRAFIKERE.NO

3. september - 27. september 
RAGNHILD LØKKE

1. oktober - 25. oktober 
SVEND-ALLAN SØRENSEN

29. oktober - 22. november 
PETTER BUHAGEN &  

INGRI HARALDSEN

26. november - 20. desember 
SIGRID ØYREHAGEN

Størst på samtidsgrafikk.

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

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

KRISTIN WEXELSEN GOKSØYR
Separatutstilling

10. september – 11. oktober
 

SILJA PURANEN
Separatutstilling

15. oktober – 15. november

lør-søn 12-17:00
T: 92 888 150

www.holeartcenter.com

MALERI 
5. SEPT  - 4. OKT 2015

PIA BRIX-THOMSEN



ET FOLK SOM HØRER FREMTIDEN TIL EKSISTERER IKKE UTEN KULTUR

“Mor og bror”, P. Chandra Latha (14), Sri Lanka

Åpningstider: 
tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30-14, lørdag og søndag kl.11-16

www.barnekunst.no  
#barnekunst #kulturarv #mangfold

www.HenrietteSonne.com

Uranienborgvn 5 ,  0351 Oslo    info@shootgal lery.no   shootgal lery.no

Lights On
Morten Andersen

In Books & Frames

11 september - 31 oktober

LIGHTS ON is Morten Andersen´s first major exhibition in Oslo 
focusing on both the individual prints framed on the wall and his 

extensive book production showcasing all the 18 books. 
The exhibition consists of 40 prints presenting black&white work 
from the 90´s, vintage prints as well as more recent color work.

All works are for sale. 

K∙U∙N∙O
www.kunstplaneten.no

HELE NORGES  

KUNSTMATERIELLBUTIKK

Totalleverandør   av   kunstmateriell

kundeservice@kunstplaneten.no

+47 45 03 40 17
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visningssted for gjenstander knyttet 
til sjangerens historie, som sjeldne 
utgivelser, t-skjorter, fotografier og 
andre klenodier.

– Kan du fortelle litt om installasjo-
nens tittel? Habitiss & Labituss?

– Ja, den spiller på Habitus-begrepet 
til den franske sosiologen Bourdieu, i 
tillegg til barne-tv-figuren Labbetuss. 
Og selvfølgelig tiss, som i avføring, 
noe enhver småbarnsfamilie blir ek-
sponert for daglig. Bourdieus Habitus-
begrep handler om hvordan individer 
posisjonerer seg sjøl i det sosiale 
rommet, eller relasjoner mellom sosi-
ale og mentale strukturer. For min del 
er det vanskelig å vite hvor jeg plasse-
rer meg, det flyter og avhenger av hvil-
ken kontekst jeg befinner meg i. Jeg 
syntes det var morsomt å kombinere 
det teoretiske begrepet og den teite 
barne-tv-skikkelsen i tittelen. De to 
størrelsene står i like stor kontrast til 
hverandre som alt annet jeg holder på 
med.

Å omfavne klisjeene

De ulike gjenstandene som skal fyl-
le rommet har ennå ikke kommet på 
plass. Et tekstilprint med foto av to 
døde fugler på en asfaltvei med en 
tekst av Jens Bjørneboe ligger side 
om side med et stort stykke brungrått 
velurstoff påbrodert en sterkt turkis 
fotball og «SOCCER MOM» i gull. En 
grønnlig plysjfane er midlertidig hengt 
opp, komplett med gullsnorer og dus-
ker på sidene. På et foto av et gjen-
kjennelig hjemlig scenario – et rote-
te bad – er det brodert en slags logo 
av en ørn og en krans, sammen med 
ordet «CARE». Logoen gjentas i flere 
av arbeidene som ligger utover gulvet.

– I fjor deltok du på Høstutstillingen 
med video / performance, men du 
jobber altså mye med tekstil også?

– Arbeidene du ser her springer ut 
fra ideen om at jeg ville gjøre noe av 
det samme som metal-fansen med 
sine emblemer og logoer, bare fra 
mitt eget perspektiv. Sjøl har jeg tre 
roller som er viktige for meg: Jeg er 
trebarnsmor med masse omsorg; er 
en del av black metal-miljøet og inne-
haver av Neseblod Records; og så er 
jeg altså kunstner. Ganske ofte føles 
det som jeg sjonglerer mellom dis-
se tre posisjonene, på mange måter 
kjennes de uforenlige – i tillegg til at 
det i musikkmiljøet også er ganske 
snålt å være kvinne. 

– Jeg bestemte meg for at jeg ville 
lage en slags logo for meg selv, og 
ganske tidlig kom jeg fram til at ordet 
«care» er en klisjé jeg ville ta til meg. 
Ordet viser til rollen som omsorgsfull 
mamma, det å være glad i og ta vare 
på noen. Det er så viktig. I det øyeblik-
ket du virkelig bryr deg om noen, er 
du ikke lenger din egen lykkes smed. 
Uansett hvor mye du prøver er det 
umulig å distansere seg fra det. Så 
det ordet vil jeg stå for og ta med meg 
i alt jeg gjør. 

– I tillegg ville jeg ha et emblem, og 
etter mange skisser kom jeg fram til 
ørna som vokter redet sitt. Ørna er 
mye brukt som maktsymbol og i po-
litikk, og det stiliserte redet kan jo 
også se litt ut som en tornekrans eller 

 
eller annet litt tvilsomt nazisymbol. 
Det er jo utrolig mye ukritisk bruk av 
symboler i rockekultur, men dette er 
altså blitt min logo. For eksempel har 
jeg laget en biker / rock’n roll-jakke 
med logoen på ryggen der «CARE» 
er brodert i selvlysende tråd. Jeg liker 
tanken på å ha på jakka under en mørk 
konsert der bare det ene ordet lyser 
i mørket. Jeg ser for meg at jeg skal 
bruke den i ulike performancer der 
jeg beveger meg ut og inn av de ulike 
kontekstene som er så forskjellige.

– Tenker du at det som tilhører den 
ene konteksten kan være litt tabu 
innenfor den andre?

– Absolutt. Folk kan jo for eksempel 
lett tenke at det å være fascinert av 
Satan og dødsestetisering utelukker 
evnen til å gi trygghet og omsorg. Og 
det er klart det er mye myter rundt 
den sjangeren. Men jeg vil jo si at jeg 
har et voksent forhold til det. Jeg har 
funnet ut at jeg ikke orker å stå og 
forklare og unnskylde meg hele tiden 
– sjøl om jeg noen ganger kjenner be-
hovet. For eksempel det med navnet, 
det kan jo ta tjue minutter med for-
klaringer hver gang noen lurer på dét. 
På et foreldremøte i barnehagen har 
du ikke rom for å stå og begrunne at 
du heter det du heter. Folk får tenke 
hva de vil, mange synes sikkert det er 
barnslig.

– Nå kan ikke jeg heller holde meg, 
jeg har jo også lurt på det: Du heter 
Neseblod på ordentlig, ikke sant?

– Ja. Kenneth og jeg tok navnet da vi 
gifta oss for et par år siden. Vi følte 
at det riktigste for oss var å finne vårt 
eget etternavn. Det tok noen uker 
før vi kom fram til det opplagte; at vi 
måtte bruke navnet til butikken vi har 
drevet sammen i tretten år. Den er en 
viktig del av vår identitet på samme 
måte som gården mine oldeforeldre 
i sin tid kjøpte på et sted som heter 
Skibnes, ble så viktig for dem at de 
tok det stedsnavnet som sitt etter-
navn. Det handlet om å gi seg selv 
en egen identitet og å omkranse sitt 
livsprosjekt.

Hun forteller at familien bor på 
Bekkelaget. «I den eneste rønna i om-
rådet», smiler hun.

– Vi skiller oss nok litt ut. Folk går jo 
ikke akkurat med metal-t-skjorter 
og sy-på-merker der. I stedet er det 
mange som har fine biler og hager 
som viser hvem de er. Men om de ikke 
heter Neseblod, så heter de kanskje 
noe annet flott som noen andre flot-
te het før dem. Men vi har et superbra 
forhold til naboene altså, vi er godt in-
tegrert. Kombinasjonen snobbete og 
koselig er faktisk fullt mulig.

 
SVART, 
HVITT  
OG ALT 
IMELLOM
 

Silje Rønneberg Hogstad

Vi skriver midten av august, og et av 
Høstutstillingens mest iøynefallende 
verk er i ferd med å vokse fram i et 
hjørne av Kunstnernes Hus i vest-
fløyens andre etasje. Grete Johanne 
Neseblod stifter gjennomsiktig byg-
geplast til en romlig konstruksjon av 
trelektere. På gulvet ligger en meng-
de tekstilarbeider i ulike stoffer; noen 
få er hengt opp på midlertidig basis.

 
– Her har du jo kommet godt i gang?

– Jeg har egentlig bare så vidt be-
gynt, og akkurat nå er jeg i et stadium 

 
hvor jeg er veldig nervøs. Jeg søkte 
med en skisse, og ble utrolig glad 
da jeg fikk tommelen opp fra jury-
en. Men jeg har jo aldri sett det fer-
dige arbeidet, og det oppstår alltid 
uforutsette utfordringer, så dette er 
kjempespennende. 

– Men det må være gøy å få lov til å 
gønne på og lage en såpass omfat-
tende installasjon?

– Det er klart, det er jo drømmen. 
Heldigvis har jeg god tid til å montere. 
Sannsynligvis kommer jeg til å lesse 
på med alt jeg har, for så å strippe ned 
etter hvert.

– Kan du fortelle litt om dette plas-
trommet? Det er ikke tilfeldig at 
det er utformet med akkurat disse 
dimensjonene?

– Utgangspunktet er et kjellerrom som 
ligger under butikken vår, Neseblod 
Records i Schweigaards gate 56. 
Mannen min, Kenneth, og jeg flyt-
ta butikken dit i 2013, men både 

 
butikklokalene og kjelleren under har 
en spesiell historie fordi mange ser på 
den som et viktig sted for black metal.

– Oppstod black metal i Norge?

– Vel, i hvert fall den norske grenen, 
med band som Mayhem, Burzum og 
Darkthrone som raskt ble toneangi-
vende for sjangeren generelt. Det var 
i Schweigaards gate platebutikken 
Helvete holdt til på begynnelsen av 
nittitallet, drevet av Mayhem-gitarist 
Øystein Aarseth. 

– Det var han som ble drept av Greven, 
det.

– Stemmer. Aarseth hadde plate-
butikken oppe og produksjonssel-
skapet Deathlike Silence i kjelleren. 
Stedet var et samlingspunkt for mil-
jøet på begynnelsen av nittitallet, 
unge gutter som spilte i band som fikk 
enormt stor innflytelse på sjangeren 
på verdensbasis. Rommet i kjelleren 
er i rå betong, og har en spesiell vegg 
med påskriften «Black metal». Dette 

 
er en slags graffiti som ble gjort under 
tiden da Helvete og DLS hadde sitt 
tilholdssted der. Medlemmer fra 
Mayhem ble fotografert da de poser-
te foran skriften og det er i senere tid 
blitt populært å ta selfies der. Black 
metal fans kommer hit fra hele verden 
for å besøke lokalene.

– Hvem er de som kommer?

– Det er mange unge, men også vel-
dig mange godt voksne menn. Det 
er en spesiell gjeng, det må jeg si. 
De er skikkelig dedikerte og opptatt 
av å vise identiteten sin, for eksem-
pel gjennom t-skjorter, emblemer og 
stoffmerker til å sy på jakkene. Denne 
fascinasjonen for død og en veldig 
overdådig estetikk med egne farger 
og symboler har gitt meg mange ideer 
til kunstverk.

Neseblod forteller at hun i installa-
sjonen på Høstutstillingen også vil 
vise utvalgte ting fra butikken. Ved 
siden av kjøp og salg av plater fun-
gerer Neseblod Records som et lite 

 
Grete Johanne Neseblod, født i 1980 
i Trondheim, bor og virker i Oslo. Ut-
dannet på Kunsthøgskolen i Oslo. På 
Høstutstillingen viser hun installas-
jonen Habitiss & Labituss (2015).

Grete Johanne Neseblod, Habitiss & Labituss, 2015
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OSLO ER 
IKKE ET 
STED, MEN 
EN AVTALE
 

Beate Petersen

«Oslo skulle gi alle palestinere et sett 
med vinger. Men i stedet for vinger 
bygget Oslo høyere murer.» Det sier 
den palestinske kunstneren Ayman 
Alazraq i kortfilmen Oslo Syndrome 
som vises på årets Høstutstilling.

 
Da Oslo-avtalen ble inngått, i 1993, 
var Alazraq 14 år gammel. Avtalen var 
en prinsipperklæring der Palestinas 
Frigjøringsorganisasjon (PLO) og 
Israel for første gang anerkjente 
hverandre som forhandlingspartnere, 
hvorpå rammeverket for et begren-
set palestinsk selvstyre ble lagt. 13 
år senere ble Alazraq tatt opp ved 
Kunstakademiet i Oslo, der han tok 
bachelor og master i visuell kunst. Nå 
har han norsk statsborgerskap, og er 
etablert i Oslo med kone og barn.

– Enkelte ganger ser jeg på Oslo med 
en rar følelse. Oslo har jo alltid vært 
i bevisstheten min. Jeg har det godt 
her. Men noe har hendt i livet mitt, 
som jeg bærer med meg, sier Alazraq.

Han forteller at da Oslo-avtalen ble 
inngått, var det som om en drøm had-
de blitt til virkelighet. 

– Jeg husker jeg satt med familien 
min, og de sa at med Oslo-avtalen 
kunne vi spise frokost i Betlehem, 
lunsj i Jordan, og middag hvor hen i 
verden vi ville. Men det som skjedde 
var at som følge av avtalen kunne vi 
ikke lenger besøke vennen vår som 
bodde en halvtime unna. Vi fikk bru-
ke flagget vårt, uten å arresteres for 
det. Vi fikk politi i gatene som var våre 
venner, ikke fiender. Men vi forstod 
ganske snart at ingenting egentlig 
var forandret. Vi levde fortsatt under 
okkupasjon. Og noen minutter unna 
var det et kontrollpunkt vi ikke kunne 
passere. 
– Hver gang jeg drar tilbake for å be-
søke familien min, ser jeg rundt meg 
og tenker: Hvordan skal man få denne 
avtalen til å fungere? Kjører du noen 
hundre meter, kommer du til en isra-
elsk bosetning. Deretter kommer du 
til et palestinsk område, og så igjen, 
til en ny bosetting. Hvordan i all ver-
den kan man lage en tostatsløsning 
her? Det er umulig. 

En evig sirkel

Det er den feilslåtte avtalen, drøm-
men som ikke ble noe av, det handler 
om i Oslo Syndrome. Utgangspunktet 
var at han i anledning 20-årsjubile-
et for Oslo-avtalen ble invitert inn i 
et kunstprosjekt kalt «Suspended 
Time» i Ramallah. Her deltok i alt ni 
palestinske kunstnere bosatt i og 
utenfor Palestina. 

– Oppgaven var å lage en kortfilm om 
Oslo. Det var ingen ytterligere førin-
ger, bare Oslo. 

 
– I filmen bruker du et litt uvanlig grep: 

flere ganger viser du det samme 
opptaket av en overeksponert rulle-
trapp på Gardermoen flyplass. Hva 
er grunnen til denne gjentakelsen?

– Som jeg sa representerte Oslo-
avtalen et håp. Men vi beveger oss i 
sirkel. Hver gang vi tror vi nærmer oss 
en løsning, er det noe som inntreffer, 
og vi må begynne på nytt igjen. Det 
tar aldri slutt.

– Med unntak av noen klipp fra 
Betlehem i begynnelsen av filmen, 
og fra Oslo S på slutten, bruker du 
heller ingen stedsspesifikke bilder?

– Jeg tenkte at for palestinere er Oslo 
en avtale, ikke et sted. Spør du folk i 
Palestina hva de vet om Oslo vil jeg 
tro at 90 prosent sier at det var en 
dårlig avtale, og at man prøvde å gjø-
re noe som ikke virket.

Lever vanlige liv

Alazraq er opprinnelig utdannet ved 
TV-akademiet i Hebron, og etter endt 
utdannelse arbeidet han på en TV-
stasjon i Ramallah.

– Jeg ble imidlertid trett av å jobbe 
innenfor en struktur som hindret meg 
i å gjøre det jeg ønsket. Så jeg begyn-
te å lage kunst i stedet, sier han.

Han fotograferte, og stilte ut. Han 
etablerte et dokumentarfilmselskap 
med noen venner, som ennå er i 
funksjon. I Ramallah tok han del 
i en workshop i regi av de norske 
kunstnerne Henrik Placht og Lars 
Ramberg. Det var her han fikk vite 
at Kunstakademiet i Oslo hadde 
to studieplasser for palestinske 
studenter. 

I arbeidene, som blant annet om-
fatter foto, video, skulptur og tekst, 
belyser han på ulike måter situa-
sjonen i Palestina. I Gaza Airport fra 
2008, som er en nettside der man 
tilsynelatende kan bestille flybillet-
ter til Gaza, påminner han oss om at 
Palestina var et moderne og frem-
gangsrikt land frem til annen ver-
denskrig. For eksempel var de det an-
dre landet i den arabiske verden som 
fikk egen flyplass. I You, From now 
on, Are not yourself fra 2011 tar han 
for seg hvordan martyrer fremstilles 
på palestinske postere. Og i foto- og 
videoinstallasjonen The new trend of 
Nostalgia, som han viste på avgangs-
utstillingen på Stenersenmuseet i 
2009, blandes typiske bilder fra en 
palestinsk flyktningleir med en voice 
over der mer allmenne og lett gjen-
kjennelige bekymringer kommer til 
uttrykk, som når en ung gutt forteller 
om redselen for å bli tatt på fersken 
med porno. Slik påpeker Alazraq et 
helt vesentlig poeng: Nemlig at men-
nesker som befinner seg i en prekær 
situasjon også lever normale liv.

– Det er slitsomt at folk skal synes 
synd på oss. Det er enkelte ting vi ikke 
har og vi støter på visse vanskelighe-
ter vi må finne løsninger på. Men vi har 
drømmer som alle andre, vi lever livet 
vårt, vi møtes, går på bar. Kanskje 
må vi plutselig pakke sammen og 
løpe hjem. Men det er i orden for oss. 
Vi trenger ikke å tenke på det hele 
tiden.

 
I brorparten av sine prosjekter har 
Alazraq på ulike måter tatt for seg den 
palestinske situasjonen. I hans neste 
arbeid, Immigrants Become the New 
Media Makers for a New Oslo, skal det 
imidlertid handle om noe annet. 

– Ideen til dette prosjektet oppstod 
i vår, da så mange flyktninger døde i 
Middelhavet og jeg så hvordan poli-
tikere og andre diskuterte dette på 
TV og i sosiale medier. Disse disku-
sjonene fikk meg til å fundere over 
hvordan immigranter i Oslo ser på 
seg selv i denne sammenhengen, og 
også, hvordan nordmenn reflekterer 
over sin posisjon, spesielt den unge 
generasjonen. 

 
Ayman Alazraq (f. 1979), 
Jerusalem, Palestina. Utdannet på 
Kunsthøgskolen i Oslo, nå bosatt i 
Oslo. Viser kortfilmen Oslo Syndrome, 
2013.

Ayman Alazraq, Oslo Syndrome, videostills, 2014

Ayman Alazraq, Gaza airport, multimedia installasjon, 2008
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UNDERSØKELSER 
AV FARGEPLAN
 

Hilde Marie Pedersen 

Allerede som ung kunststudent var det formale 
sider ved maleriet Grethe Unstad fant mest interes-
sant å jobbe med, og hun har siden utforsket dette 
konsekvent i sitt kunstnerskap. En sentral side ved 
hennes praksis er utforskningen av farger; fargers 
virkning på hverandre og sine omgivelser, og vår 
persepsjon av dem.

 
Hilde Marie Pedersen (HMP): Det er undersøkelser 

innenfor maleriet som har hatt og har størst 
betydning for deg i din kunstpraksis. Hvorfor 
denne interessen for akkurat maleriet?

Grethe Unstad (GU): Maleriet er fascinerende. Det 
har en letthet i seg, samtidig som jeg opplever en 
veldig motstand. Ett lite penselstrøk kan velte et 
helt bilde – eller det kan løfte et bilde og «klikke» 
det på plass. Det er veldig komplekst og samtidig så 
enkelt. Aldri forutsigbart. Det tok mange år før jeg 
kom på sporet av det jeg opplever er essensen i ma-
leriet; rom/flateproblematikk og fargenes samspill. 
Jeg hadde gode lærere da jeg startet min kunstut-
dannelse, som vekket min nysgjerrighet for farger, 
billedrom og rytme i et maleri. Maleriet kunne ses 
som et intrikat puslespill, hvor farger, penselstrøk 
og retninger skulle fungere sammen innenfor et gitt 
format.

HMP:  Du har i løpet av de siste årene arbeidet med 
undersøkelser av fargeflater, hvor du har 
prøvd ut hvordan ulike farger virker i forhold 
til hverandre. Ekko (2014) er et eksempel 
på denne utforskningen, hvor du har satt 
sammen åtte monokrome lerreter i ulike 
størrelser og farger til et større arbeid. Både 
variasjon i lerretenes mål og farge er viktig 
for det totale uttrykket. Kan du fortelle litt 
om valg av farger og sammensettinger i det-
te verket?

GU: I Ekko har jeg valgt å sette sammen farger som 
jeg i utgangspunktet ikke trodde ville gi hverandre 
kraft nok, eller fungere sammen. På atelieret prø-
ver jeg meg fram med ulike størrelser og farge-
kombinasjoner – det krever at jeg har mange ulike 

fargeflater å velge i – og også mulighet til å gå inn 
å justere fargene når jeg kommer på sporet av noe. 
I Ekko bruker jeg to ulike fargeflater, gult og rødt, 
på de største og rektangulære fargeflatene, mens 
de andre fargeparene er kvadratiske, har mindre 
kontraster med ulik fargetemperatur. Den gule 
fargeflaten har noe rødt i seg i øverste del, slik at 
møtet mellom de to flatene ikke skal bli for hardt. 
Sammen skal alle de 8 fargeflatene stå i dialog og 
gi hverandre nok kraft til at det skapes en dynamikk 
og bevegelse gjennom hele arbeidet. 

HMP:  Verket åpner opp for en mulig forflytning av 
de ulike fargeplanene, hvor nye sammenset-
tinger skaper nye betraktninger. Kan man si 
at Ekko er et prosessuelt arbeid, som i neste 
øyeblikk kan ta nye former, og med det ska-
pe et helt annet uttrykk? Eller har du funnet 
den, hvis mulig, ideelle kombinasjonen av 
farger?

GU: Ekko er helt klart et prosessuelt arbeid. Jeg 
har tatt et valg og synes denne løsningen fungerer 
best formalt. De ulike delene i arbeidet kan settes 
sammen i ulike kombinasjoner, og fordi alle lerre-
tene er frittstående appellerer det til å tenke nye 
sammenstillinger. Sånn sett stimulerer det til pro-
sessuell tenkning for betrakteren. For meg leder 
det til nye arbeider, hvor jeg prøver ut andre farge-
kombinasjoner og størrelsesforhold. Ofte synes jeg 
noe forsvinner underveis i forflytningen fra atelieret, 
og da er muligheten til å gi arbeidene en ny karakter 
på et nytt sted viktig. Slik kan jeg få prosessen som 
foregår på atelieret ut i visningsrommet.

 
HMP:  Farge kan også fungere på samme måte 

som duft, som en direkte link til det fortidi-
ge. Slik kan farge ses som stedsspesifikk, og 
har en konseptuell side, hvor oppfattelsen av 
en farge kan være svært subjektiv. Du har 
tidligere referert til kroppens hukommelse 
når du snakker om denne egenskapen ved 
farge. Tenker du da på at vår oppfatning av 
farger baseres på noe mer enn det vi kan 
sanse med blikket?

GU: Vi blir helt klart påvirket av fargeinntrykk vi 
har fått gjennom livet. Jeg tenker ofte på fargene i 
huset der jeg vokste opp. Da er det ikke fargen på 

 
rommene jeg tenker på, men helhetsinntrykket. 
Hvordan kombinasjonen sol, gammelt støv, slitt 
maling, fargene på møblene og lukten til sammen 
dannet et uttrykk som festet seg og som jeg nå kan 
forsøke å gjenskape i ulike kombinasjoner av farge-
flater. Det er det jeg mener med kroppens hukom-
melse. Hvordan et glimt av et inntrykk kan omsettes 
til en farge eller ulike fargekombinasjoner. 

HMP:  Josef Albers teorier om persepsjonens mu-
ligheter og umuligheter har vært en inspira-
sjonskilde for dine utforskninger innen far-
getematikken, eksempelvis peker du direkte 
til ham i dine Homagé JA (2014). Hvordan 
har Albers vært viktig for din utforskning av 
fargen?

GU: I studietiden kom jeg over boken Interaction of 
Color av Josef Albers, og ble veldig tent på den må-
ten han snakket om farge og persepsjon på! Albers 
åpner opp for en utømmelig forskning på dette om-
rådet gjennom utsagnet «In visual perception a co-
lor is never seen as it really is – as it physically is. 
This fact makes color the most relative medium in 
art.» Maleriet ble og er for meg et stort handlings-
rom, hvor jeg lager meg fargemessige problemstil-
linger som jeg har lyst til å undersøke, og lar ting få 
utvikle seg ut i fra det. Det er dette jeg arbeider med 
nå – møter mellom fargeflater og hvordan fargene 
påvirker hverandre. 

 
Grethe Unstad, født 1959 i Stjørdal, bosatt i Bergen. 
Utdannet på Vestlandets Kunstakademi i Bergen. 
På Høstutstillingen viser hun arbeidet Ekko (2014).

↖ Grethe Unstad, Ekko, eggoljetempera på linlerret, 2014.  ↑ Grethe Unstad,  Album, del av utsmykning på St. Olavs Hospital, olje på lerret, 2009.
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TRENGER MER 
ENN EN FJÆR I 
HATTEN
 

Elizabeth Schei

Med kampanjen «Utstillingsavtalen» håper de visu-
elle kunstnerne å påvirke valget i høst. I dag ender 
ofte billedkunstnere opp med økonomisk under-
skudd når de stiller ut, det skal en ny honorarord-
ning gjøre noe med. – Når vi lager utstillinger, må 
det bety penger i kassa nå, ikke om ti år, sier leder i 
Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal.

 
Billedkunstnerne ligger på inntektsbunn blant alle 
kunstnergruppene. Mange har store utgifter til 
materialer og kostbare tekniske løsninger, en må 
dekke utgifter til drift og arbeidslokaler selv og pro-
duksjonen er som regel svært tidkrevende. Dette 
blir ikke kunstnerne i stor nok grad kompensert for, 
synes Norske Billedkunstnere (NBK). De mener det 
ligger et galt premiss i bunn.

– Foruten stipender og andre støtteordninger som 
bare er noen få forunt, er systemet tuftet på en ut-
datert idé om at kunstneren skal få sin inntjening 
gjennom salg. Men det er altfor få som kjøper sam-
tidskunst i Norge! Folk går på utstillinger for å få nye 
inntrykk og utvide horisonten, ikke nødvendigvis for 
å ta med seg et verk hjem. Det er rimelig at kunst-
nerne skal honoreres for de immaterielle verdiene vi 
skaper for publikum, sier Tørdal. 

NBK jobber derfor for å få på plass nye økono-
miske spilleregler for feltet, deriblant å innføre en 
ny honorarordning, bedre produksjonsvilkårene 
og utvide Statens utstillingsvederlagsavtale (jfr. 
faktaboks). 

– Det aller viktigste er å innføre en skikkelig hono-
rarordning; at kunstnerne får betaling for arbeidsti-
den som går med til å lage en utstilling. For folk flest 
høres det kanskje selvsagt ut, men det skjer i svært 
liten grad i dag. Nå er det imidlertid nylig satt i gang 
et pilotprosjekt med utstillingshonorar ved tolv 
statlige utstillingssteder i Norge, så forhåpentligvis 
ser vi starten på en ny praksis i feltet, sier Tørdal. 

Må nærmere enn horisonten

Hun mener at dagens system i altfor stor grad er 
etablert på tanker om fremtidig belønning: Å si ja 
til utstillingsplass betyr ikke bare at en får vist fram 
kunsten sin, men kan også legge grunnlaget for 
prestisjetunge stipender, priser, innkjøp til viktige 

 
kunstsamlinger, nye oppdrag og utstillinger – og 
derav på sikt; skape en karriere med levedyktige 
inntekter. I følge Tørdal har imidlertid denne tan-
kegangen overtatt fullstendig og blitt en generell 
holdning som holder hele feltet nede.

– I dag blir argumentet om en fremtidig «pay off» 
ofte brukt mot oss for å unngå forhandlinger om 
honorar. Vi jobber derfor mye uten skikkelig beta-
ling, med håp om at en skal komme seg et steg vi-
dere i karrieren. 

Målet er at alle visningssteder skal betale et honorar 
til kunstnerne som stiller ut.

– Mange kunstinstitusjoner har allerede en svært 
presset økonomi, så hvordan skal dere få innført 
en slik ordning over hele landet?

– Her trengs det friske midler, ellers setter vi to 
økonomiske svake grupper opp mot hverandre! De 
fleste visningsstedene har ikke budsjettert med 
honorarer til kunstnerne fram til nå, så det er behov 
for økte bevilgninger til alle offentlig finansierte vis-
ningsstedene for kunst. 

Tørdal kan fortelle at de har fått med seg politikere 
fra samtlige partier på denne tankegangen.

– De skjønner logikken i argumentene våre, så nå 
gjelder det å vinne fram i statsbudsjettforhand-
lingene. Vi må også sørge for økte bevilgninger til 
kunstforeningene, kunsthallene og kunstsentrene, 
som er finansiert av fylkes- og kommunesektoren. 
Derfor har vi gjort en heftig offensiv i forbindelse 
med valget i høst, lover Tørdal.  

Som en del av dette har de startet kampanjen 
«Utstillingsavtalen» hvor flere anerkjente kunstnere 
har bidratt med sine tolkninger av inntektsproble-
matikken i feltet. Denne kan følges på sosiale medi-
er under #utstillingsavtalen.

– Du sier at det er lite salg av samtidskunst i Norge. 
Hvorfor er det sånn? 

 
– Det tar ofte lang tid å forstå den økonomiske ge-
vinsten av god kunst. Nå ser vi for eksempel en gjen-
opplivning av norsk tekstilkunst fra sekstiåtterge-
nerasjonen. Blant andre har Nasjonalmuseet begynt 
å vise fram de virkelig store kvinnelige kunstnere 
fra denne tiden og tidligere – og endelig får de sine 
separatutstillinger. Kanskje blir dette nå den nye 
dillen til norske samlere, og kvinnelige kunstnere 
kan oppnå høyere priser på sine verk? Derfor er det 
viktig å hegne om stipendordningene i tillegg til den 
nye utstillingshonoraravtalen. Det er stipendene 
som muliggjør den eksperimentelle, ikke-omsette-
lige, frie kunsten før den blir etablert – og det er den 
som baner vei for nye uttrykk og retninger.

 
Kvalitetsstempel

Det er NBK som administrerer Høstutstillingen. 
Hvert år besøkes den av rundt 20 000 tilskuere og 
i år søkte over 2100 kunstnere om å få delta. Tørdal 
tror utstillingen er så populær fordi den kontinuerlig 
er i forandring.

– Man vet jo aldri helt hva som kommer! Og så er det 
alltid masse debutanter og det er bestandig veldig 
spennende. Jeg tror også at Høstutstillingen har en 
fin, lav terskel som gjør at mange oppsøker den. Og 
for kunstnerne er det selvfølgelig veldig kult å få vist 
seg fram for et så stort publikum – det er få utstil-
lingssteder i Norge hvor du får samme eksponering. 

– Har du selv vært med på Høstutstillingen?

– Ja, to ganger. Den første gangen var jeg fortsatt 
kunstakademistudent og det var stort for meg. Den 
gir deg et slags godkjent-stempel som kanskje er 
spesielt viktig for unge, uetablerte kunstnere. De 
siste årene synes jeg Høstutstillingen har økt sin 
anerkjennelse også blant etablerte kunstnere og 
hos kunstkritikere.

– Så Høstutstillingen er en viktig arena for norsk 
samtidskunst?

– Ja, den er så egenartet, både fordi det er kunst-
nerne selv som sitter i juryen og at alle kan søke. Jeg 
synes også at denne franske «salongtradisjonen» er 
frisk og frodig på en annen måte enn andre utstil-
lingsformater. Og så tror jeg Høstutstillingen viser 
hvilken bredde det norske miljøet nå rommer, den 
gir en rimelig god oversikt over hva som rører seg på 
kunstscenen akkurat nå.

 
Norske Billedkunstnere (NBK) er interesseorga-
nisasjonen for billedkunstnere i Norge. De har 
ca. 2800 medlemmer. NBK er også arrangør for 
Høstutstillingen. 

En billedkunstner har i gjennomsnitt kr 286 000 
i total årsinntekt, hvorav 89 000 kr er fra kunstne-
risk virke (Levekårsundersøkelsen 2014).

Statens utstillingsvederlagsavtale gir kunstne-
ren rett på et honorar per verk for institusjonenes 
«leie» av kunstverket i utstillingsperioden. Satsene 
for denne har imidlertid ikke vært reforhandlet 
siden 80-tallet.

Jan Freuchen, Olympia, 2015 
Arbeidet er kunstnerens kommentar til Norske Billedkunstnere sin kampanje #utstillingsavtalen. Kampanjens mål er å sikre lønn for kunstneres arbeid med utstillinger.



www.HenrietteSonne.com

kunstrettvest.no
Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk  
– en kunstrunde i 15 kommuner rett vest for Oslo

Kunst rett vest støttes av

• 123 åpne atelierer 
12.–13. og 19.–20. september 
Se kunsten der kunsten skapes!

• fellesutstilling 
Henie Onstad Kunstsenter · hok.no 
3.–20. september

kunst 
rett 
vest

3. –20. sept. 2015

Institut français de Norvège
Holtegaten 29, 0355 Oslo | info@france.no | 23 20 30 00  

institutfrancaisoslo @ifnorvege

KUNSTPROSJEKT

Honey Bank in Oslo 
Closing event - Kulturnatt | September 11th

Focus France | La Zon Mai
Official opening Coda | October 14th
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gallerisemmingsen.no

Tjuvholmen Allè 6, 0252 Oslo, tlf 22 83 02 52  • ons 11-17, tor 12-20, fre, lør og søn 12-16 • ah@gallerisemmingsen.no • tlf 90 59 41 17 

UTSTILLINGSPROGRAM HØSTEN 2015
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EKELAND Eggoljetempera på mdf               27. august - 20. september 

RUTH ELISIV

KARLSTAD Olje på lerret                          24. september - 18. oktober 

CHRISTER

SHEEN Akryl på plexi og mdf.                          22. oktober - 22. november  

HANNE-MAY

STANGELAND Olje på lerret          26. november - 20. desember
ANNE KATHRINE
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BILLEDKUNST 

Norges ledende  
fagblad på kunstfeltet

Syv nummer i året med nye  
perspektiver på billedkunst  
og kunstpolitikk gjennom  
kritikker, intervjuer, essays  
og bilder

Kampanjepris for ett års 
abonnement for besøkende  
på Høstutstillingen 2015:  
kr 300 (studenter kr 200).

For kjøp av abonnement kontakt  
redsek@billedkunst.no

Kunst i Kvadraturen er et nettverkssamarbeid mellom  
ti visningssteder i Kvadraturen i Oslo.  

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på  
utstillinger, omvisninger og andre arrangementer! Berit Bjørseth

Tlf: +47 90 22 96 76    •   Webside: www.polart.no   •   E-post: bbjoers@online.no

Mineral Opal – Akryl på plate 61 ×76 cm – pris kr 7800

Unge Kunstneres Samfund er 
på flyttefot, men det fagpoli-
tiske arbeidet og innsatsen for 
våre medlemmer går for fullt. 
Blant årets nylanserte med-
lemsfordeler:

• Rabatter hos et utvalg  
 utsalgssteder, butikker og  
 leverandører over hele  
 landet (f.eks. på trelast,  
 rammer, fysioterapi og 
 sveising). 

• Søknadsrett på en rekke  
 residency-avtaler (deri-
 blant kuratorprogram  
 i Tromsø). 

• Gratis selvangivelseskursUKS

    Er du kunstner / kurator? 

Bli medlem!
UKS ble stiftet i 1921 og er en av Norges  
eldste medlems organisasjoner for kunstnere. 
Vi jobber aktivt med å sikre kunstneres  
økonomiske, politiske og sosiale rettigheter, 
samt å øke forståelsen for nasjonal og  
internasjonal samtidskunst.

WWW.UKS.NO
Medlemssøknader behandles fortløpende.



Statens 128. Kunstutstilling

www.høstutstillingen.no

Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17,  
0167 Oslo

Utstillingsåpent  
11:00 – 18:00
tirsdag – søndag

Arrangør:  
Norske Billedkunstnere
 


