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Forord
Når noe treffer deg

Første gang jeg virkelig forelsket meg var i Roma. Jeg var 21 år og 
på studietur med kunstskolen. Etter Colosseum, Forum Romanum, 
Pantheon, Vatikanet og det som føltes som flere hundre små kirker 
(på jakt etter Goyas fresker), var jeg egentlig ganske mettet da vi 
entret Galleria d’Arte Moderna. Jeg husker lite fra utstillingen, med 
unntak av noen svære malerier på strie. Jordtonene, overgangen 
mellom de lyse og mørke partiene, innstikket av en sterk rødfarge, 
materialiteten i plasten, smeltede hull, mørket, råheten, poesien, 
kommunikasjonen mellom verkene. Jeg ble dratt mot dem, inn i dem. 
Og med ett var jeg hodestups forelsket, i Alberto Burri (1915–1995). 
 Etter det har jeg alltid vært ute etter dette «noe». Det som bare 
treffer meg, uten at jeg med ord klarer å forklare hvorfor. Senere har 
jeg blitt kjent med Burri på et mer intellektuelt plan, men jeg kommer 
aldri til å glemme dette første møtet. Jeg håper at du får oppleve noe 
av det samme på Høstutstillingen. At et verk virkelig rører ved deg.
 Høstutstillingen er eklektisk i sin natur. Den skal vise bredden  
i feltet; i tematikk, uttrykk, teknikk, alder og geografi. Alle kunstnere 
med tilknytning til Norge kan søke, og i år sendte om lag 2600  
inn sine verk. Den Nasjonale Jury har valgt ut 75 kunstnere med  
til sammen 96 arbeider – gratulerer til samtlige! 
 Denne katalogen er laget for å gi deg noen mulige innganger 
til årets utstilling. Vi har snakket med litt over en fjerdedel av 
kunstnerne, og for å gjenspeile mangfoldet i utstillingen, har vi valgt 
å presentere dem på ulike måter. Noen kunstnere har levert egne 
tekster, her vil jeg særlig trekke fram Brynhild Winthers dikt, som 
jeg synes tilfører nye lag til tegningene hennes. Andre presenteres 
via møter, samtaler, skribentens tolkninger eller kunstnernes egne 
betraktninger. Juryen har også gjort tydelige grep i utstillingen som 
gir deg ytterligere innganger, les samtalen med dem på neste side. 
 Takk til skribenter og kunstnere som har stått på under noen 
heseblesende, korte produksjonsuker. Og takk til juryen for deres 
utrettelige arbeid. Og ikke minst; takk til alle de 25000 som besøker 
oss hvert år. Måtte mange av dere få minst ett uforglemmelig Burri-
øyeblikk på denne 129. Høstutstillingen. God kunstopplevelse!

Elizabeth Schei, redaktør
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«Nå har det blitt altfor mørkt i det hjørnet 
der, synes jeg.» «Men de verkene henger 
så godt sammen. Og husk at vi skal ha opp 
det svære hvite også, da får vi et helt annet 
uttrykk …»
 Den Nasjonale Jury (juryen) har akkurat 
startet på Høstutstillingens siste store utfor-
dring: å plassere de utvalgte arbeidene. Vi 
sitter i overlyssalen med kunst på alle kan-
ter. Hvite hansker og stødige hender flytter 
verkene fram og tilbake for å se hvilke verk 
som «snakker godt sammen».

Hva legger dere vekt på når dere skal 
sette sammen en så mangefasettert 
utstilling?

Anne Karin: Noe plasseres intuitivt, det 
bare føles riktig. Og så ser vi etter sam-
menhenger mellom verkene som kan være 
interessante formalt eller tematisk. Vi er 
også ute etter å finne noen kollisjoner, at 
ting krasjer litt. 

Kjetil: Vi prøver også å lage noen tema-
tiske avdelinger med arbeider vi mener tar 
for seg lignende problemstillinger. Men 
vi har jo ikke valgt ut verk fordi de passer 
inn i en helhetlig tematikk. Utvelgelsen 
skjer kun på bakgrunn av kvalitet, men nå 
som vi har alt materialet, begynner vi å se 
sammenhenger. 

Hvilke kunstneriske problemstillinger vil 
dere si gjør seg særlig gjeldende i årets 
utstilling?

Anne Karin: Høstutstillingen skal jo vise 
bredden i norsk samtidskunst med utgangs-
punkt i det materialet juryen får inn. Det er 
alltid stor variasjon i uttrykk og tematikk, 

men som Kjetil nevner, har vi organisert 
utstillingen i avdelinger basert på koblinger 
mellom verkene. Den ene avdelingen hand-
ler om vårt forhold til naturen, folklore og 
om det som kan sies å være ikke-urbant. 
I en annen står reisen sentralt, og hvordan 
vårt forhold til det å reise har forandret seg. 
En tredje tar for seg håndverket. Og så har 
vi mange samfunnsengasjerte verk. Flere 
har et blikk på flyktningproblematikken, og 
en del tar opp sosiale problemstillinger og 
våre roller i samfunnet. Dette ser vi særlig 
i noen av videoene. Ved å sammenstille 
verkene på denne måten håper vi å gi publi-
kum noen mulige innganger til utstillingen.

Dere startet med nesten 6000 verk av 
2600 kunstnere. Av disse har dere valgt 
ut 96 arbeider. Hvordan har veien hit 
fortonet seg?

Kristine: Arbeidet begynte i april da vi så 
gjennom alt det innsendte billedmaterialet. 
I løpet av to heftige uker valgte vi ut 120 
arbeider. Disse ble levert her på Kunstner-
nes Hus i begynnelsen av august, og da 
gjorde vi den siste utvelgelsen. 

Kjetil: Det var tydelig at vi var samstemte 
helt fra starten av. Noen var helt klare ja, 
mange klare nei, og så var det masse tvils-
tilfeller, og de så vi grundig på. Da leste 
vi prosjektbeskrivelsene og hadde lange 
disku sjoner for og imot. 

Dere er jo blitt valgt til å sitte i juryen, 
stemt fram av kollegaene deres i Norske 
Billedkunstnere. Dere kommer fra helt 
ulike felt og kan potensielt ha ganske 
ulikt syn på hva som er god kunst. Hva 
slags kvalitetskriterier jobber dere etter?

Vi møtes i vår forskjellighet 
På knappe fire uker har Den Nasjonale Jury sett gjennom nesten 
6000 kunstverk og valgt ut 96 av dem. Hva kan vi forvente oss 
av årets Høstutstilling? Møt Anne Karin Jortveit, Kjetil Skøien og 
Kristine Fornes fra Den Nasjonale Jury.

Den Nasjonale Jury 2016
Foran fra venstre: Lars Korff Lofthus, Rita Marhaug 
og Kjetil Skøien. Bak fra venstre: Anne Karin Jortveit 
(juryleder), Josefine Lyche og Kristine Fornes.
Foto: Kristine Jakobsen
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utstillingsvirksomhet, og flere navn er 
helt nye for oss. I år er over 40 prosent 
debut anter, hvor den eldste er 81 år.

Anne Karin: Det som er spesielt med 
Høstutstillingen er at en kan skape disse 
spennende møtene mellom debutanter 
og veletablerte kunstnere. Hvilke andre 
steder i kunstlivet kan disse møtene oppstå 
i dag, når det er så stor konkurranse om 
utstillingsplass? 

Hva har vært det tøffeste i denne 
prosessen?

Kjetil: Når du kom hjem alene om kv elden 
med dagens avgjørelser kvernende i hodet; 
var det riktig å si nei til det arbeidet? 
Da følte jeg virkelig ansvaret tynge …

Hva har vært det mest givende da? 

Kristine: Jeg synes det har vært veldig lære-
rikt å få så stor oversikt over hva som rører 
seg i kunsten akkurat nå.

Hva må vi absolutt ikke gå glipp av i år? 

Kristine: Vi håper at folk setter av tid til 
å se de åtte videoene vi har valgt ut. Og så 
både åpner og slutter utstillingen med hver 
sin performance, det bør folk få med seg!

Tekst av Elizabeth Schei

Jury 2016

Kristine Fornes
Kristine Fornes (f. 1971, Longyearbyen), bosatt 
i Oslo. Utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen 
og Statens Kunstakademi i Oslo. Tekstilkunstner 
som jobber med broderi og tegning.

Anne Karin Jortveit
Anne Karin Jortveit (f. 1964 i Kristiansand), bosatt 
på Ås. Utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo 
og Exeter College of Art and Design i England. 
Jobber hovedsakelig tredimensjonalt og med tekstil-
baserte arbeider, og som skribent.

Lars Korff Lofthus
Lars Korff Lofthus (f. 1978, Bergen), bosatt i Bergen 
og Lofthus. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. 
Jobber med maleri, skulptur, tekst og installasjoner.

Josefine Lyche
Josefine Lyche (f. 1973, Bergen), bosatt i Oslo. 
Utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Jobber 
interdisiplinært, med hovedvekt på skulptur og 
installasjon, og som kurator. 

Rita Marhaug
Rita Marhaug (f. 1965, Bergen), bosatt i Bergen. 
Utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun 
også har jobbet som professor. Arbeider med 
performance, grafikk, tegning, fotografi og video.

Kjetil Skøien
Kjetil Skøien (f. 1952, Oslo), bosatt i Oslo. Utdan-
nelse fra Statens Kunstakademi i Oslo. Performance- 
og videokunstner, men arbeider også med collage, 
tegning, maleri og installasjon. 

Anne Karin: Det handler om å finne noe 
som treffer en både følelsesmessig, estetisk 
og intellektuelt. Noe som ikke lar seg for-
klare umiddelbart, men som har flere lag, 
som det tar litt tid å bli kjent med. 

Har det vært vanskelig å bli enige? 

Kjetil: Egentlig ikke. Vi har jo forholdt oss 
til flertallsprinsippet, men vi har også vært 
lydhøre overfor hverandre. Selv om bare én 
i juryen syntes noe var bra, tok vi en ekstra 
runde og lot vedkommende prøve å over-
bevise resten. 

Anne Karin: Og det er jo veldig fint at en 
kan la seg bevege fra å være tvilende til et 
verk, til gjennom de andre i juryen å se helt 
andre kvaliteter. For det holder ikke å si at 
noe er bra, du må kunne forklare hvorfor  
– og finne de argumentene som skal til for 
at de andre ser det samme som deg.

Kjetil, på et tidspunkt overhørte jeg at 
du sa «alt det sære går jo ut»?
 
Kjetil: Jeg sa kanskje det? Når man ser på 
2600 søknader lengter man etter out sider-
kunst, noe som er sært, men det må jo være 
kvalitet for at vi skal ta det inn. Men ja, jeg 
savnet det i første runde. Å bli overrasket.

Så det betyr ikke at dere i denne kon-
sensustankegangen ender opp med 
å safe for mye, finne fram til et minste 
felles multiplum?

Anne Karin: Vi møtes jo ikke bare i vår 
enighet, men like mye i vår forskjellighet. 
Vi er seks helt ulike kunstnere med hvert 
vårt blikk, som diskuterer og møtes i felles-
skap. Så det er ikke bare konsensustanken 
som gjelder, men også det at vi har klart å 
overbevise hverandre om arbeider som vi 
kanskje ikke ville valgt ut alene.

Kristine: Og så ser man et verk på 2. jury-
eringen som man ikke stemte på i første 
runde, og tenker; dette er jo et kjempebra 
arbeid, takk for at dere kjempet for det, for 
det så ikke jeg! Så du veksler mellom dine 
egne holdninger og å stole på den eksperti-
sen man vet at de andre i gruppen har. 

Kjetil: Det kunne jo vært sånn at jeg alltid 
ble nedstemt og at det var ti arbeider her jeg 
mislikte veldig sterkt, men sånn er det ikke, 
heldigvis. Det er ingen arbeider i utstillin-
gen jeg ikke står for.

Høstutstillingen er den mest sette kunst-
utstillingen i Norge med om lag 25 000 
besøkende hvert år. For noen er det deres 
første møte med samtidskunst eller den 
eneste kunstutstillingen de ser i året. Tar 
dere hensyn til det i utvelgelsen?

Kristine: Nei. Vi registrerer jo at noen verk 
er mer tilgjengelige enn andre, mens noen 
stiller store krav til tilskueren. Men nettopp 
her har juryen en god mulighet til å bidra til 
publikums dannelse. 

Dere har vært 100 prosent tro mot de 
innsendte søknadene – ikke invitert inn 
kunstnere som ikke har søkt eller tatt inn 
flere verk av de kunstnerne som har blitt 
antatt, slik tidligere juryer har gjort?

Kjetil: Nei, av 2600 søkere finnes det godt 
nok materiale! Hvis ikke hadde jeg nesten 
syntes det var et nederlag. Vi har sagt nei 
til en haug som vi gjerne skulle tatt inn. 
Men vi har valgt ut ganske få og lager  
en ryddig utstilling, sånn at arbeidene 
kommer til sin rett. 

Diskusjonen om hvorvidt det bør være 
åpent for absolutt alle å søke dukker også 
opp med jevne mellomrom. Var det så 
mange åpenbare «nei» i første runde at 
en burde vurdere å kreve at søkerne har 
kunstutdannelse, for eksempel?

Kjetil: Nei, for plutselig er det en auto- 
didakt som leverer noe fantastisk. Hvilke 
kriterier skulle en satt?

Anne Karin: Høstutstillingen er jo også ett 
av de få utstillingsrommene i norsk kunst-
liv hvor du kan få sånne overraskelser, hvor 
virkelige outsidere kan få innpass. 

Har dere med noen outsidere i år?

Kjetil: Vi har ikke med noen som aldri 
har stilt ut før, men enkelte har liten 

6 7



Jeg delte barndomshjemmet mitt med en 
to meter høy, naken, blå og rød kvinne som 
holdt en katt på den ene av sine tre armer. 
I det hele tatt var hun en forholdsvis flott  
– om enn noe fryktinngytende – skikkelse  
å dele bosted med. Når lyset var av i leilig-
heten, så jeg fremdeles silhuetten hennes 
lyse utover i stuerommet. 
 Kvinnen ble malt av Paul Sullivan  
Hellsegg og bildet var det første maleriet 
min mor kjøpte – hennes første kunst- 
anskaffelse som sådan. Mamma forklarte 
at det var slik hun følte det da hun gikk med 
meg på armen som baby: Med babybylten 
i venstre favn hadde hun gått rundt i livet 
som en enarmet kvinne, på desperat søken 
etter en tredje arm til å takle dagens gjøren 
og laden. Enkelt og greit. Hun var 34 og 
jeg var to år og satt i barnevogna da hun så 
dette bildet først utstilt. Det henger fortsatt 
i stua hjemme på Bjølsen. 
 På tross av det noe anstrengte forhol-
det jeg en gang hadde til dette maleriet (en 
to meter høy naken kvinne er ikke akkurat 
det hotteste for en prepubertal jente med 
venner på besøk), ser jeg nå verdien av å 
vokse opp i et hjem som på ingen måte var 
stringent innredet og dekorert. 
 Det er ikke nødvendigvis gitt her i 
landet at kunst inngår i hjemmets innred-
ning. Vi fokuserer mer på industridesign. 
Fra Eames-parets komplette back-katalog 
til Wegners Wishbone Chair (Y-stol) gjør vi 
oss alle skyldige i å ville ha det samme som 
alle andre – og i forlengelsen av det mister 
vi naturlig nok mye av vår estetiske egenart. 
Corian på badet har tilsynelatende blitt 
en viktigere signalmarkør enn oljemale-
riet, fotografiet eller silketrykket man har 
hengende over spisebordet sitt. Om man  
i det hele tatt har et. 

 Til tross for at fetisjeringen av design-
møbler har nådd nye høyder i Norge, har 
man på ingen måte sett et liknende opp-
sving i innkjøp av unge, fremadstormende 
kunstnere, ei heller eldre aktører. Kunst 
lider fortsatt under en uheldig oppfatning; 
at det er uforholdsmessig dyrt, og utilgjen-
gelig. Her må kunstfeltet selv ta på seg en 
del av skylden. Vi er ikke dyktige nok til å 
bygge bro mellom kunstnere og de kjøpe- 
sterke kunstinteresserte (som kan være mer 
eller mindre kunstkyndige). 
 Myten om at det tilgjengelige og det 
eksklusive utelukker hverandre gjensidig, 
lever dessverre fremdeles i beste velgående 
i Norges kunstverden, og det er ikke alltid 
en innbydende sfære for de uinnvidde. 
Høstutstillingen er en av de få mønstrin-
gene som viser et såkalt «tverrsnitt» av 
norsk samtidskunst. Her kan man debutere 
som kunstkjøper simultant med kunstnerne 
som debuterer i offentligheten – kanskje 
med sin aller første store gruppeutstilling. 
 For Høstutstillingen er jo en salgsut-
stilling, et faktum som tidvis har blitt noe 
underkommunisert. Det aller meste man 
ser på utstillingen i år er til salgs. Og pris- 
listen, som er tilgjengelig for alle, kan  
også være med på å belyse prissetting av 
samtidskunst i Norge. Dette burde ikke 
holdes hemmelig, men heller snakkes om. 
Mye. Og man burde ikke være redd for å 
stille spørsmål. 

Første gang jeg så det var gjennom et av de 
store vinduene på Fotogalleriet. Jeg var på 
vei gjennom Møllergata en kveld i et noe 
hastig tempo, men måtte likevel stoppe. 
Det var noe i kornblått som gjorde meg 
nysgjerrig. Det tok meg hele åtte måneder 
å bestemme meg. Og da jeg pakket ut det 

Kunstdebuten
Terskelen må bli lavere for å debutere som kunstkjøper. 
Er det på tide å sette likhetstegn mellom anskaffelse av 
samtidskunst og designmøbler? 
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Marthe Elise Stramrud, Selfportrait (tree pose). 
Fra utstillingen «Crooked Trinklets» på Fotogalleriet, 
2014. Foto: Istavan Virag/Fotogalleriet. Stramrud 
vant Høstutstillingsprisen i 2012.

99, 5  x 124, 5 cm store fotografiet fra ramme-
makerens bobleplast ble jeg helt lamslått. 
Mitt første verk. 
 Marthe Elise Stramrud har stilt ut to 
ganger på Høstutstillingen, sist gang i fjor 
– med en delikat og vever installasjon bestå-
ende av levende blomster mot en mono-
krom bakgrunn. For bidraget i 2012 vant 
hun debutantprisen. Bildet mitt, Selfportrait 
(tree pose), består ikke (dekonstruert sett) 
av mer enn fire murstein balanserende 
på en yogamatte, men det resonnerer så 
sterkt hos meg. Og det er faktisk den eneste 
begrunnelsen som trengs. 
 Terskelen må bli lavere for å debutere 
som kunstkjøper. Personlig mener jeg at 
kunst er noe man burde investere i, ikke for 
økonomisk vinning, men heller for emo-
sjonell berikelse (bær over med den noe 
svulstige vendingen her). Stramruds verk 
har formet leiligheten min på et så avgjø-
rende vis at jeg synes det er problematisk 
å se for meg rommene uten. I likhet med 
den trearmede kvinnen, henger verket mitt 
på prydplassen i leiligheten og kan skimtes 
selv i skumring. 
 Kanskje plukker du deg ut noe du liker 
på Høstutstillingen i år. Kanskje et lite 
arbeid på papir fascinerer. Kanskje trigger 
det et eller annet, noe litt diffust. Og før 
utstillingen stenger i oktober kommer du 
tilbake igjen og bestemmer deg. Dette, det 
må bli dette. Kanskje velger du å ramme inn 
arbeidet. Du velger en enkel profil i eik på 
Brodins og må vente noen dager før verket 
er klart til henting. Da står det der, pakket 
inn i bobleplast med beskyttede hjørner, 
forventningsfullt. Og så kan du ta det med 
hjem. Da er det ditt. 

Tekst av Thea Urdal

Thea Urdal (f. 1987) har en mastergrad i grafisk design 
fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet som journalist 
i D2 i Dagens Næringsliv og i Aftenposten, samt arbeidet 
fulltid i publikasjonen Monocle i London. Urdal har 
anmeldt litteratur i Klassekampen og Dagsavisen og  
er medlem av Norsk kritikerlag. 
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Høstutstillingsprisen – Bildende  
Kunstneres Hjelpefonds kunstpris 
Tildeles kunstneren med det verket som 
ansees som det mest betydningsfulle ved 
årets Høstutstilling. Prisen er på 150 000 
kroner. Årets priskomité: Anne Karin 
Jortveit, juryleder Den Nasjonale Jury 
2016, Monica Holmen, kritiker oppnevnt 
av kunstseksjonen i Kritikerlaget og 
Jorunn Steffensen, styremedlem Bildende 
Kunstneres Hjelpefond. 
kunstfond.no

Norske Kunstforeningers debutantpris
Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt 
ut en pris til en debutant på Statens Kunst-
utstilling – Høstutstillingen. For målet med 
prisen pålydende 50 000 kroner er å løfte 
fram og synliggjøre unge norske samtids-
kunstnere. Juryen for Norske Kunstfore-
ningers Debutantpris: Gjertrud Steinsvåg, 
Nestleder i styret Norske Kunstforeninger, 
Cecilie Nissen, daglig leder/kunstnerisk 
leder i Kristiansand Kunsthall, Martin 
Clark, direktør direktør ved Bergen Kunst-
hall og Kjetil Skøien, Den Nasjonale Jury 
2016. 
norskekunstforeninger.no

Norske Grafikeres Fonds Grafikkpris
Formålet med prisen er å fremme norsk 
grafikk. Norske Grafikeres Fond er et  
disposisjons- og reguleringsfond som  
finansieres gjennom en årlig bevilgning  
fra statens bibliotekvederlag. Prisen er  
på 50 000 kroner. Juryen for Norske Grafik-
eres Fonds Grafikkpris: Lars Teigum, styre-
medlem i Norske Grafikeres Fond, Arnold 
Johansen, styremedlem i Norske Grafikeres 
Fond og Mari Krokann Berge, styremedlem 
i Norske Grafikeres Fond. 
norske-grafikere.no

Anne og Jakob Weidemanns stipend 
Anne og Jakob Weidemann opprettet  
Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier 
Weidemanns gård Ringsveen som ligger  
i Roterud i Lillehammer. Eiendommen,  
som blant annet består av to store tømrede 
hus, stilles til disposisjon for kunstnere som 
skal bo og arbeide der. Stiftelsen deler også 
ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til 
en billedkunstner som har utmerket seg 
faglig på en positiv måte. Kunstneren skal 
kunne nyttiggjøre seg stipendet til videre 
kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 
100 000 kroner. Styret består av: Anders 
Eckhoff (leder), Harald Flor, Gunnar Tore 
Larsen og Ingrid Blekastad.
ringsveen.no

Kunstpriser og stipend

På grunn av utstillingens korte produksjonstid var 
ikke årets prisvinnere bestemt når utstillingskatalogen 
gikk i trykken. Se høstutstillingen.no for informasjon 
om årets prisvinnere. 

Høstutstillingens administrasjon / redaksjon
Fra venstre: Ingrid Pettersen, Elizabeth Schei, 
Charlotte Torset Dølvik og Hanne Mandelid.
Foto: Anu Vahtra
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Kunstnere 2016

Eva Bakkeslett 
Edgar Ballo
Javier Barrios
Fredrik Berberg *
Ingrid Berven
Karin Blomgren *
Katalin Bobaly *
Per Christian Brown
Therese Christensen
Siren Elise Dversnes Dahle *
Øystein Dahlstrøm
Kari Dyrdal
Jonas T. Daatland
Ruben Eikebø *
Marius Engstrøm
Jørund Aase Falkenberg
Hanna Fauske *
Gro Finne
Terje Frøyland *
Ingwill M. Gjelsvik
Marius Glauer *
Kari Glomsaas *
Pedro Gómez-Egaña *
 Ellen Grieg *
Else Marie Hagen
Renate Synnes Handal *
Line Hatland *
Bjørn Hegardt
Per Hess
Kari Hjertholm
Kirsti van Hoegee *
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Sindre Hustveit *
Matilda Höög
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Hanni Kamaly *
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Andreas Knag-Danielsen
Tom S. Kosmo
Sonja Krohn
Joseph Kvist *
Jan Henning Larsen
Tarjei Bodin Larsen
Anne Guro Larsmon *
Lena Katrine & Heidi-Anett
Cato Løland *
Sunniva McAlinden
Marius Moldvær *
Ellen Karin Mæhlum
Johild Mæland *
Gunnveig Nerol
Daniel Persson *
Henrik Placht *
Inger Johanne Rasmussen
Selina Rosenborg *
Susanne Roti *
Bendik Saxegaard *
Birgitte Sigmundstad
Roald Sivertsen
Sille Storihle *
Torgrim Wahl Sund *
Paul Tunge *
/ Egil Håskjold Larsen *
Kristin Tårnes
Frida Vessia
Marit Viljugrein *
Lin Wang *
Anna Widén
Brynhild Winther *
Kiyoshi Yamamoto *
Geir Yttervik
Arild Yttri
Johanna Zwaig
Ina Marie Winther Åshaug

* = Debutant på Høstutstillingen
P. E. = Privat eie
T. K. = Tilhører kunstner
A.P. = Kunstnerens eget opplag



Eva Bakkeslett
Født 1966 i Ramsund, 
bosatt på Engeløya

Breath
2015
HD-videoa
20:00 min
Opplag 1, til salgs 1
Pris 62 500,–
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Edgar Ballo
Født 1955 på Svalbard,  
bosatt på Vega

Et sted i verden III
2007/2015
Olje på lerret
180 X 200 cm
Pris 80 000,–
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Javier Barrios
Født 1979 i Mexico, 
bosatt i Oslo

Discontent Invective
2016
Olje på mylar, montert  
på prismatisk folie
270 X 270 cm
P. E.
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Fredrik Berberg *
Født 1986 i Porsgrunn,  
bosatt i Oslo

Follow Me
2016
Tre, gips, akryl og sparkel
115 X 55 X 40 cm
Pris 26 000,–
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Makt og avmakt
En samtale med Ingrid Berven

– Jeg tenker på hjelmen som et ikon for vår tid. «Corona» betyr 
krone, og er forbundet med det guddommelige. Denne prototypen 
er basert på en hjelm som brukes på oljeplattformer. For meg er 
den et symbol på makt og status, og jeg ser en parallell fra denne 
hjelmen til de militære hjelmene som ble brukt i den gresk-romerske 
storhetstiden, en tid da skulpturer også gjerne ble laget i marmor. 
Den ligner til og med på hjelmen gudinnen Athene brukte. Prosjektet 
gir assosiasjoner til makt og prestisje, industri og teknologi. Historisk 
sett er Norge i dag på topp materielt. Ingeniørskapet har ført oss 
hit, men jeg tenker mye på hvordan vi skal fortsette i fremtiden. Jeg 
begynte på disse arbeidene da jeg leste et sitat av Kjartan Fløgstad: 
«Sivilisasjonen byggjer på kol, og ved å byggja på kol og olje brenn 
sivilisasjonen seg sjølv opp». Det er vanskelig for oss som kunstnere 
å si noe om fremtiden. Går det til helvete, eller tror vi på teknologien?

– Å beskrive et samfunn som brennes opp innenfra er et bilde på noe 
enormt destruktivt?

– Ja, jeg er fascinert av oljeindustrien og -ingeniørskapet. Samtidig 
er jeg selvfølgelig kritisk. Jeg prøver å absorbere hvordan 
oljeindustrien har forvandlet landet vårt fra et svært fattig samfunn 
til et overflodssamfunn på bare hundre år. Vi er alle kjent med 
problemstillingene som omgir denne industrien, men samtidig er vi 
lammet av den. Det er på en måte å slå inn åpne dører å si noe kritisk 
om oljeindustrien. Så det ligger en avmakt i det symboltunge også.

Tekst av Julie Lillelien Porter

Ingrid Berven
Født 1951 i Bergen,  
bosatt i Bergen

Corona
2015
Skulptur i svart marmor
117 X 82 X 62 cm
Pris 320 000,–

Corona
2015
Skulptur i hvit marmor
117 X 82 X 62 cm
Pris 320 000,–

24 25



Karin Blomgren *
Født 1987 i Sverige, 
bosatt i Bergen

Gjennomgang
2016
Installasjon
Ikketørkende leire og spennbånd
Variable dimensjoner 
Pris etter avtale
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Katalin Bobaly *
Født 1969 i Ungarn,  
bosatt i Oslo

Dinner (Middag)
2014
Tradisjonell filtteknikk
120 X 190 cm
Pris 70 000,–

Fly bird fly (Fly fugl fly)
2015
Tradisjonell filtteknikk
146 X 182 cm
Pris 70 000,–
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Utover det vi kan se
En samtale med Per Christian Brown

Per Christian Brown jobber med iscenesatt fotografi og er opptatt 
av balansen mellom det ekte og det fiktive, det indre og det ytre. En 
langvarig litterær romanse med den franske filosofen Bachelard førte 
til utstillingen «Earth and Reveries of Repose – Reveries of Material 
Interiority» i 2015, som An Inner Light 3–4 er hentet fra. Naturen 
figurerer ofte som motiv i fotografiene hans.

– Et fotografi er et kunstverk når det har evnen til å framkalle en 
følelse eller en forståelse utover det man kan se. Jeg synes det er 
gledelig å se en tendens der poetiske uttrykk og subtilitet er in igjen.
 
– Subtilitet er ikke nødvendigvis det første man tenker på når man 
hører navnet ditt. Du har jo blitt mye omtalt i media og tidvis kalt 
«provoserende»?

 – Ja, noen ganger blir det drama og bråk, og media velger dessverre 
ofte å fokusere på skandaleprosjekter og sladder. Det jeg er 
interessert i er psykologiske komplekser og det paradoksale ved dem. 
I prosjektet om nazisme og homofili for eksempel, ønsket jeg å se på 
personlighetsbrister hos paramilitære tyske menn på 30-tallet som 
banket opp homofile, men som også hadde sex med gutter. Hvordan 
kan man forsvare handlinger som går imot alt man står for? Og 
hvordan kan en stå for noe sånt i utgangspunktet? 

– Men verket du viser her har noe helt annet over seg?

– I likhet med resten av verden er Høstutstillingen kaotisk og 
støyende, og jeg ville fremstille noe som for meg betyr absolutt  
ro og konsentrasjon. 

Tekst av Hanne Camilla Semb

Per Christian Brown
Født 1976 i Stavanger,  
bosatt i Stavanger

An Inner Light 3 
2015
C-print på aluminium i ramme
100 X 80 cm
Opplag 4, til salgs 4
Pris m/ ramme 46 000,–

An Inner Light 4
2015
C-print på aluminium i ramme
100 X 80 cm
Opplag 4, til salgs 4
Pris m/ ramme 46 000,–
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Siren Elise Dversnes Dahle *
Født 1986 i Stavanger, 
bosatt i Oslo

Untitled
2015
Akrylmaling på bomullsdyne, 
pleksiglassplate
110 X 120 cm
Pris 16 000,–

Therese Christensen
Født 1946 i England,  
bosatt i Bergen

Echoes of Red and the River VII
2015
Tusj og akryl på bomullslerret
155 X 160 cm
Pris 75 000,–
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Øystein Dahlstrøm
Født 1976 i Lørenskog, 
bosatt i Oslo

Por haber nacido en otra parte  
/ Fordi hun er født et annet sted
2016
Inkjet-print
290 X 440 cm
Opplag 3+1 A. P.
Pris etter avtale
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Kari Dyrdal
Født 1952 i Oslo, 
bosatt i Bergen

Skimmer I
2015
Digitalvevd teppe i ull,  
viskose og polyester
263 X 164 cm
Pris 85 000,–
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Jonas T. Daatland
Født 1975 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Hugget
2016
Akryl på linlerret
180 X 105 cm
Pris 28 000,–
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Valentin the hostage
2016
Olje på MDF
23 X 35 cm
Pris 7 500,–

de_dust2 Bombspot
2016
Olje på MDF
23 X 35 cm
Pris 7 500,–

Sidewalk cruising
2016
Olje på MDF
23 X 35 cm
Pris 7 500,–

Ruben Eikebø *
Født 1988 i Ålesund,  
bosatt i Bergen
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Marius Engstrøm
Født 1975 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Innsyn
2013
Olje på lerret
100 X 80 cm
Pris 25 000,–
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Jørund Aase Falkenberg
Født 1978 i Stavanger,  
bosatt i Oslo

Nytt lerret #2
2016
Bakterielt dyrket cellulose på 
treramme
23 X 16 cm
Pris 5 500,–

Nytt lerret #5
2016
Bakterielt dyrket cellulose, salt, 
treramme
32 X 25 cm
Pris 6 500,–
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Hanna Fauske, synopsis til Rikhardt, 2015

Unni og Mary er halvsøsken og har samma far. Begge er oppvokst i en bygård 
sentralt i Trondheim. Der holder dem fortsatt stand og har kommet enda nærere 
hverandre i åras løp. Alt hva hverdans rutiner krever gjør dem i fellesskap; 
sånt som kattevask og tannpuss, måltider og røykepauser, telefonsamtaler og 
kryssord, host og hark, trasketurer og pubrunder. Det sistnevnte er søskenparet 
spesielt kjent for. Dem har en stampub til dem forskjellige dagane i uka, hvor 
dem henger noen timer til faste tider. Dem regnes for å være noen skikkelige 
byfolk og har en enorm omgangskrets. Det er Unni som tar seg av prekinga. 
Ho er ei tyrann som ingen kan målbinde og gir seg ikke før ho får det som 
ho vil. Sånn får ho lurt ut de rareste historier og drøyeste hemmeligheter av 
folk. Mary derimot er av den tyste typen. Men ikke sjenert. Ho har et flørtende 
blikk og et fnisete humør som sjarmerer enhver labbetuss i senk. Man kan 
trygt si det har vært mye mannfolk i omløp opp gjennom, men ingen har klart 
å kapre ei søster. Uansett hvor hardt dem prøver å klamre seg fast, blir dem 
alltid kasta ut til slutt. Men ingen sure miner. Søstrene Sisters for the win! 

Hanna Fauske *
Født 1988 i Fredrikstad, 
bosatt i Trondheim

Rikhardt
2015
Video
Loop 
Opplag 5, til salgs 4
Pris 8 000,–
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Gro Finne
Født 1951 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Selvportrett i kinesisk kimono
2015
Plantrykk, sjablong og silketrykk 
på gul akvarellbunn
100 X 65 cm
Opplag 1, til salgs 1
Pris 16 000,–
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Nåde
2015
Akryl på lerret
70 X 70 cm
Pris 70 000,–

Garden Creature
2016
Akryl på lerret
70 X 70 cm
Pris 70 000,–

The Red Gun
2016
Akryl på lerret
50 X 60 cm
Pris 70 000,–

Terje Frøyland *
Født 1969 i Sauda, 
bosatt i Oslo
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Marius Glauer *
Født 1983 i Oslo,  
bosatt i Oslo og Berlin

Black Paint, Silver Foil I 
2015
Digitalt C-print
172 X 122 cm
Opplag 2+2 AP, til salgs 2
Pris u/ ramme 51 000,–
Pris m/ ramme 65 000,–

Black Paint, Silver Foil II
2015
Digitalt C-print
172 X 122 cm
Opplag 2+2 AP, til salgs 2
Pris u/ ramme 51 000,–
Pris m/ ramme 65 000,–

Ingwill M. Gjelsvik
Født 1959 i Bø, 
bosatt i Oslo
 

Abstraksjon minus en
2013
Verk i to deler
 
Abstraksjon minus en
Del 1
Karet og filtet hundehår, 
brodert med korssting og 
montert på blindramme
165 X 222 X 7 cm
Pris 95 000,–
 

Kors
Del 2
Blyanttegning på papir
37 X 67 cm
Pris 18 000,–
 
Delene kan selges enkeltvis  
eller samlet
Samlet pris 113 000,–
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Uskyldens tid
En samtale med Kari Glomsaas

I 2013 fikk Kari Glomsaas beskjed om at en venn var død. Historien 
tar oss seksti år tilbake i tid.

– Jeg var 21 år og haiket rundt i Europa for å se kunst, og overnattet 
i låver, grøftekanter og på herberger. I Tyskland møtte jeg en britisk 
mann i tjueårene som også var på reise. 

De to ble gode venner og holdt kontakten i årene som fulgte. 
Beskjeden om hans bortgang kom fra en venn som hadde funnet 
fotografier og en reisedagbok blant vennens eiendeler. Dagboken 
dokumenterte en «Overland Trip» fra det samme året som han 
og Glomsaas møttes; en haiketur til India via Tyrkia, Syria, Irak, 
Iran, Afghanistan og Pakistan – det som etter 9/11 ble omtalt som 
«ondskapens akse» av Bush og hans meningsfeller.

– På den tiden kunne pengelense, eventyrlystne ungdommer fra 
Vesten ta fatt på en slik reise inn i det ukjente – og være rimelig 
trygge på å nå sitt mål i god behold, og møte vennlighet og gjestfrihet 
underveis. 

Siden veldig få av de tidlige ryggsekkturistene hadde med seg 
kamera, er disse fotografiene verdifulle i seg selv, og vennen som 
hadde funnet materialet ville ha hjelp av Glomsaas til å digitalisere 
dem. Samtidig holdt hun på med forarbeider til gruppeutstillingen 
«Migrating Identities» som skulle vises på Lørenskog kunstforening. 

– Han som framkalte disse gamle bildene for meg klarte ikke å holde 
tårene tilbake da han fikk se dem. Da skjønte jeg at dette materialet 
kunne ha en betydning utover det private, og jeg begynte å jobbe med 
prosjektet jeg nå viser på Høstutstillingen.

Tekst av Hanne Camilla Semb
Kari Glomsaas *
Født 1935 i Bergen,  
bosatt i Oslo

Langs ondskapens akse i  
uskyldens tid / Along the Axis 
of Evil in the Time of Innocense
2016

Tegning, kart i åtte deler 
Blyant, grafitt, pastell og 
tusj på håndlaget papir
120 X 320 cm
Pris 50 000,–

Håndlagde trekkspillbøker 
med fotografier 
2 stk à 15 X 19 X 4 cm
T. K.

Bok 
30 X 21 cm
Opplag 100, til salgs 70
Pris 300,–
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Pedro Gómez-Egaña *
Født 1976 i Colombia, 
 bosatt i Bergen

Et monument til 
Christiania Nullmeridianen
2016

Kinetisk skulptur
250 X 18 cm
Pris 65 000,–

Performance
12:00 min.Mine damer og herrer, 

Nullmeridianen er ikke bare en imaginær linje som utrettelig strekker seg 
over verden fra nord til sør. Nei, nullmeridianen er et symbol på at en nasjon 
er rede til å påta seg det ansvaret og den betydningen som ligger i å være 
verdens sentrum.

Nullmeridianen var en vesentlig menneskelig oppfinnelse. Dagens nullmeri-
dian ligger i London. Men det fantes en tid da mange land hadde sin egen 
nullmeridian: Philadelphia, Rio de Janeiro, Lisboa, Paris – og Christiania, eller 
Oslo som vi kjenner byen som i dag. Med andre ord var Oslo i mange år 
verdens – og tidens – sentrum. 

I 1884 endret dette seg. Da møttes delegater fra 41 land, herunder Norge, 
med det for øye å fastsette historiens første globale nullmeridian. Stedet man 
valgte var det astronomiske observatoriet i Greenwich utenfor London. Med 
nullmeridianen ble Storbritannia et imperium med herredømme over land-
jorda, over havet og over tiden. 

Men alt endrer seg –  teknologien, vitenskapen og ikke minst, imperiene. 
I dag har man ved hjelp av satellitter og digital teknologi kommet frem  til 
en ny og mer nøyaktig plassering av nullmeridianen. Observatorier og astro-
nomisk observasjon er blitt overflødige. De seneste, mest presise resultatene 
har faktisk vist at nullmeridianen går utenom selve Greenwich-observatoriet.

Disse omskiftningene gjør at London ikke lenger kan gjøre krav på å ligge 
i nullmeridianen. Etter at Paris tok tilbake sin nullmeridian i 2004, er vi dess-
uten vitne til at meridianene underlegges en ny orden. Det var her kunst-
neren Jan Dibbets reiste et monument for å markere at Paris gjenvant sin 
nullmeridian. 

I dag gjør Norge det samme, og dette er grunnen til at jeg er her: For å innvie 
vårt nye verdenssentrum her i Oslo. Det er gjennom denne bygningen, faktisk 
gjennom akkurat dette rommet, at den historiske Christiania nullmeridian en 
gang gikk, og i dag skal denne linjen og dette stedet hentes frem igjen. 
Valget av akkurat denne plasseringen er ikke motivert kun av historien, men 
også av det faktum at denne bygningen i seg selv er en hyllest til den kraft og 
betydning som ligger i linjene, i formen og i det konstruerte. 

Ærede forsamling, mine damer og herrer: Det er meg en ære å overrekke 
Christiania nullmeridianen.

Pedro Gómez-Egaña, åpningstale til Et monument 
til Christiania Nullmeridianen, performance, 2016.
Avholdes lørdag 10.09 kl. 16.00.
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De fine feilene 
Betraktninger fra Ellen Grieg om Transformasjon 

– Allerede på Kunst- og håndverksskolen ga læreren min, Brit 
Fuglevaag, meg et tykt, tungt tau i polyamid/nylon, og sa at dette var 
noe for meg. Siden har jeg arbeidet med tau på forskjellige måter, 
parallelt med vevde tekstiler som kuponger, tepper og skjerf. I 1989 
ble jeg invitert til et symposium i Sverige med tekstilkunstnere 
fra hele Europa, og det var da jeg begynte å eksperimentere med 
nylontau for alvor. Dette satte i gang en prosess som har ført frem til 
verkene jeg lager nå. 

– Jeg synes tauets struktur er interessant. Ved å tvinne det opp får 
jeg både sarte og grove uttrykk ved siden av hverandre. Fargingen 
av tauene er også en viktig del av prosessen. Den harde tvinningen 
tauene har, gjør at fargen ikke trenger igjennom materialet og at 
det oppstår skarpe skiller mellom fargede og ufargede partier. Det 
blanke materialet fremhever fargen og reflekterer lyset på en god 
måte. Jeg er interessert i hvordan arbeidene beveger seg på grensen 
mellom det vakre og det grelle.

– Et annet fascinerende aspekt er alle de industrielle «feilene» som 
kommer til syne når jeg tvinner opp tauet. Et nylontau har, til forskjell 
fra et hampetau, en veldig regelmessig struktur og alle fibrene har 
nøyaktig lik tykkelse, tynne som hår. Likevel oppdager jeg rett som 
det er feil som tvinnemaskinen har gjort, oljeflekker og rare skjøter, 
som jeg bevisst bevarer og lar bli en del av uttrykket. Lengden på 
fiberne blir også ulike på et stykke tau. Alt dette gjør at samme hvor 
nøyaktig jeg er, vil det ikke bli «perfekt». 

Tekst av Marius Meli

Ellen Grieg *
Født 1948 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Transformasjon
2016
Farget og bearbeidet nylontau
Variabel størrelse
Pris 130 000,–
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Else Marie Hagen
Født 1963 i Stavanger, 
bosatt i Oslo

Selvportrett med påskrift
2015–2016
C-print, facemount i plexiglass
184 X 130 cm
Opplag 5+2 A. P., til salgs 5
Pris 42 000,– 

Tre av fem
2016
C-print, facemount i plexiglass
152, 4 X 124, 2 cm
Opplag 5+2 A. P., til salgs 5
Pris 30 000,–

Begge arbeidene samlet 68 000,–

Tre pluss 
Et blikk på Else Marie Hagens  
Selvportrett med påskrift og Tre av fem

«Bred ansiktsform i forhold til modellen, lite bruk av lys og 
skygge for å skape volum og kontraster (gråskalaen). Øyne ikke 
proporsjonelt til resten. Hakeparti bredt og langt.» 

I hjørnet av fotografiet Selvportrett med påskrift ser vi en lærers 
nokså kvasse vurdering av en skoleoppgave om å tegne et 
selvportrett. I møtet mellom den prøvende selvfremstillingen 
og lærerens kommentar, oppstår spørsmål om pedagogikk – om 
relasjonen mellom lærer og elev – men også om autoritet og 
innordning, forholdet mellom individ og system. Selvportrettet 
vises ved sidenav fotografiet Tre av fem, hvor vi møter en liten 
gruppe ungdommer som poserer for kameraet i et tomt rom. 
Ungdommene utstråler selvtillit, men søker de ikke også 
beskyttelse i gruppen, iført den uniforme påkledningen med 
ytterjakkene på innendørs? Baklyset fra vinduet, som lar dem 
fremtre som én form, understreker det enhetlige ved gruppen.

Fotografiet av skoleoppgaven gir også anledning til å reflektere 
rundt det som foregår i en kunstutstilling. Av publikum og kritikere 
vil også utstillingens verk bli beskrevet og bedømt. Samtidig 
er det ikke et entydig styrkeforhold vi er vitne til i Selvportrett 
med påskrift. Den kraftige forstørrelsen og oppmerksomheten 
tegningen blir utsatt for i dette verket, gir den anledning til å 
utfordre maktforholdet i situasjonen – tegningen aksepterer ikke 
uten videre begrepene som brukes om den. Hagens konseptuelle 
og iscenesatte fotografier undersøker sosiale og estetiske 
fenomener. Uten patos evner hun å fremstille hvordan våre forsøk 
på å uttrykke oss i sosiale sammenhenger viser både styrke og 
sårbarhet.

Tekst av Marius Meli
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Renate Synnes Handal *
Født 1988 i Ålesund,  
bosatt i Bergen

Everyday, every day (880)
2013–
Video
30:14 min
Opplag 6, til salgs 5
Pris etter avtale
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Over streken
Et blikk på Line Hatlands video

«… da får du det nesten ikke verre og det er jo helt fantastisk.»
 
En prest forteller om den påtrengende tanken om å kaste døtrene 
sine utfor et stup. En servitør snakker om å ville spytte i cafégjestenes 
mat mens hun smilende serverer dem. Det er slike tiltrekkende, 
men samtidig frastøtende og grufulle tanker om overskridelse Line 
Hatland utforsker i videoen Over Streken. 

Det uakseptable, urovekkende og farlige kan være besnærende på 
avstand og i fantasien. Vi kjenner det igjen fra en overflod av filmer 
og TV-serier som fetisjerer vold og sadisme, eller fra barndommens 
overskridelser; innskytelsen om å slå ihjel en frosk, for så å kjenne at 
det hele bare var forferdelig. Innskytelsene kan til å begynne med gi 
oss en følelse av søt skadefryd eller allmektighet, men så kjenner vi 
en motstand i oss, og konsekvensene blir for avskrekkende.

Tankene Hatland utforsker kan også knyttes til utryggheten ved 
å leve i et ekspertsamfunn hvor vi alle legger våre liv i hverandres 
hender. Vi knyttes sammen ved å utføre oppgaver for hverandre; ved 
å spise mat laget av ukjente, bli kjørt av fremmede og la barna våre 
bli passet på av folk vi egentlig ikke kjenner. Arbeidsinndelingen er 
nødvendig for å opprettholde levestandarden vår, og den muliggjøres 
av forutsetningen om at den tilliten vi viser hverandre ikke vil bli 
brutt. Vi tar vare på hverandre fordi vi må. Som regel holder vi oss 
innenfor grensene, nettopp fordi vi gjennom fantasiens forestillinger 
produserer engstelse for hva som vil skje dersom vi krysser dem.  
Hatlands spørsmål er om vi kanskje trenger fantasiene om 
overskridelse for å holde oss mentalt friske.

Tekst av Marius Meli

Line Hatland *
Født 1969 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Beyond the Pale / Over streken
2015
Video
23:00 min
Opplag 5, til salgs 3
Pris 50 000,–
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Utenfor rammene
En samtale med Bjørn Hegardt

– I Berlin, der jeg bor, eksisterer det fortsatt en forfriskende 
anarkisme med hensyn til byrommet. Etter murens fall ble 
brakketomter tatt i bruk og nye byrom ble skapt utenfor byråkratiets 
kontroll. Om sommeren tas møbler ut på gaten slik at folk kan 
hygge seg ute, og det foregår en vill plakatklistring og graffiti som 
aksepteres i mange bydeler, til tross for at det er ulovlig.

Gjennom mange år har Hegardt laget seg et stort billedarkiv med en 
miks av egne og andres bilder. Disse bildene er utgangspunktet for 
tegningene i bildeserien «Sample City». Silhuetter av arkitektoniske 
strukturer kombineres med hverdagslige gjenstander, og nye 
sammenhenger oppstår. 

– Jeg er ikke bare opptatt av arkitektur, men også av hvordan vi 
mennesker bruker byrommet på måter som ikke alltid er i tråd med 
byplanleggingen.

Denne interessen gjenspeiles også i monteringen i utstillingsrommet. 
Noen bilder fortsetter rundt et hjørne; andre kan nå ned til gulvet. 

– Det oppstår et spill mellom bildet og hvordan det er plassert 
i rommet, som jeg synes er spennende. Jeg prøver å rette 
oppmerksomheten til tilskueren mot rommet som bildene er  
en del av. Jeg ønsker at tilskueren skal få en fornemmelse av  
at bildet fortsetter utenfor rammenes grenser. 

Hegardt begynte å unngå bruk av farger allerede tidlig  
i kunstnerskapet. I andre serier ser vi det samme arbeidet med  
strek og collage, men ofte med rene konturlinjer og flater. Her  
er teknikken begrenset til svart tusj på papir og skarpe silhuetter. 

– Gjennom denne begrensingen får jeg større frihet, jeg trenger ikke 
ta valg i forhold til fargebruk og type penn; jeg kan konsentrere meg 
om motiv og komposisjon.

Tekst av Katrine Sviland

Bjørn Hegardt
Født 1974 i Sverige, 
bosatt i Oslo og Berlin

Sample City III
2016
Tusj på papir
30 X 40 cm
Pris m/ ramme 9 500,–

Sample City II
2015
Tusj på papir
30 X 40 cm
Pris m/ ramme 9 500,–
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Kari Hjertholm
Født 1954 i England,  
bosatt i Søreidgrend

Spill
2016
Tekstilt materiale
190 X 280 cm
Pris 90 000,–

Per Hess
Født 1946 i Kongsberg,  
bosatt i Oslo

Yellow – Jealous, homage to Edvard Munch
2016
Lysmaleri, neon/glass-objekt
2 X 150 X 5 cm
Opplag 3, til salgs 3
Pris 20 000,–
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Kirsti van Hoegee *
Født 1975 i Stavanger,  
bosatt i Bergen

Stjernestøv 1
2016
Fotogravyr
75 X 56 cm
Opplag 15, til salgs 13
Pris u/ ramme 6 500,–
Pris m/ ramme 9 500,–

Stjernestøv 2
2016
Fotogravyr
75 X 56 cm
Opplag 15, til salgs 13
Pris u/ ramme 6 500,–
Pris m/ ramme 9 500,–

Stjernestøv 3
2016
Fotogravyr
75 X 56 cm
Opplag 15, til salgs 13
Pris u/ ramme 6 500,–
Pris m/ ramme 9 500,–
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Rasmus Hungnes *
Født 1984 i Bergen,
Bosatt i Bergen

Uten tittel (tutti frutti)
2015
Collage
260 X 300 cm
Pris etter avtale
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Sindre Hustveit *
Født 1989 i Bærum, 
bosatt i Oslo

Small Talk I
2016
Betong, stål, papir, tre, akryl og 
oljemaling
120 X 34 cm
Pris 11 000,–

Small Talk II
2016
Betong, papir, akryl og oljemaling
60 X 27 cm
Pris 9 000,–
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Arne Ingvaldsen *
Født 1947 i Bergen, 
bosatt i Bergen

Liten skulptur 1–3
2015
Kull på papir
3 stk à 35 X 40 cm
T. K.

Matilda Höög
Født 1980 i Stockholm, 
bosatt i Oslo

Afar
2015
Tegning, svipenn på trefinér
15 X 21 cm
Pris 4 000,–
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Hanni Kamaly *
Født 1988 i Hamar, 
bosatt i Malmö

TURNT
2015
Stål, flytevest, elastisk snøre
178 X 125 X 51 cm
Pris 7 000,–

Charlotte Jonsmyr *
Født 1986 i Larvik, 
bosatt i Bergen

Oil
2015
Olje på lerret
40 X 40 cm
Pris 15 000,–
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Andreas Knag-Danielsen
Født 1983 i Bergen, 
bosatt i Malmö

Fitspiration 1 
2016
Folietekst i selvklebende vinyl, 
pleksiglasstenger og verktøyholdere
8 X 150 cm
Pris 7 000,–

Fitspiration 2 
2016
Folietekst i selvklebende vinyl, 
pleksiglasstenger og verktøyholdere
8 X 150 cm
Pris 7 000,–
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The Dutch Disease
En samtale med Tom Kosmo

– «There is no beauty without wounds». Dette er et Francis Bacon-sitat 
jeg ofte kommer tilbake til. For meg er menneskekroppens sårbarhet selve 
forutsetningen for skjønnhet, for alt jeg synes er vakkert. 

– Denne undersøkelsen av paradokser kommer tydelig frem i arbeidene dine.  
Er det en bevisst metode du bruker? 

– Ja, det er helt bevisst. Jeg må tenke meg frem til grep som kan hindre 
meg i å bli for «flink» i arbeidet mitt. Gjennom det siste året har jeg  
for eksempel stilt meg selv spørsmålet: Hvordan ville verden sett ut 
hvis jeg var en hollandsk maler fra 1700-tallet? The Dutch Disease har 
opphav i det romantiske og det innadvendte, og undersøker både 
landskapsorienterte motiv og typisk hollandske motiv. Samtidig tenker 
man gjerne på utvekster, menneskelig sykdom, byllepest og så videre. 

– Jeg opplever at fascinasjonen for det morbide er gjennomgående i alt du gjør?

– Helt klart, og jeg får ikke et verk til å fungere hvis jeg prøver ut noe 
som er for «ubekymret». Dette er et utrolig sammensatt verk, kanskje 
det mest sammensatte jeg har gjort. Det oppsto tilfeldig ut fra ønsket 
om å lage noe objekt-basert, samtidig som det skulle være et maleri. 
Det er et selvportrett, men uten ansiktstrekk. Bukken som objekt er et 
visningsformat for bilder som man forventer fornuftig informasjon av. 
Dette gir verket en effekt av annonsering som jeg ikke helt kan gjøre rede 
for. Det er harmonisk, men samtidig ubehagelig. Noe jeg streber etter 
i arbeidene mine er å finne det motsetningsfylte innenfor tradisjonelle 
estetiske rammer – å tøye rammene til de nesten sprenges.

Tekst av Julie Lillelien Porter

Tom S. Kosmo
Født 1975 i Fauske, 
bosatt i Bergen

The Dutch Disease
2015
Akryl og olje på tre
108 X 61 X 60 cm
Pris 60 000,–

Field Trip
2015
Olje på lerret
114 X 157 cm
P. E.
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Sonja Krohn
Født 1941 i Oslo,  
bosatt i Oslo

Jonas, danseren
2015
Pastell og fargeblyant på papir, 
montert på finér med metallkanter
198 X 76 (224 X 106) cm
Pris 75 000,–
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Jan Henning Larsen
Født 1966 i Bergen, 
bosatt i Strusshamn

Småby
2016
Tresnitt
150 X 200 cm
Opplag 1, til salgs 1
Pris 46 000,–

Joseph Kvist *
Født 1979 i Polen, 
bosatt i Gaupne

Secret Garden II
2015
Blyant på papir
100 X 70 cm
Pris u/ ramme 27 000,–
Pris m/ ramme 30 000,–
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Tarjei Bodin Larsen
Født 1974 i Arendal, 
bosatt i Oslo

Compulsive Surface Eruption 
2011
Akryl på MDF
190 X 220 cm
P. E.
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Fritt tolket etter Cronenberg
En samtale med Anne Guro Larsmon

Doktoren viser metallkunstneren en rekke detaljerte skisser over 
gynekologiske instrumenter han vil ha hjelp med å konstruere. 
Instrumentene er både vakre og groteske. Kunstneren skjønner ikke 
helt hva det dreier seg om, så doktoren understreker: «They’re not art, 
they’re for my work». Scenen er hentet fra David Cronenbergs film 
Dead Ringers fra 1988, en av inspirasjonskildene til Larsmons verk. 

– Filmen handler om et søskenforhold, et tvillingpar som har 
problemer med å løsrive seg fra hverandre. De er begge gynekologer. 
Etter hvert utvikler de et medikamentmisbruk og til slutt bruker de 
disse «gynekologiske instrumentene» til å begå selvmord.
 
– Hvorfor lot du deg inspirere av akkurat denne filmen?  

– Jeg bor i LA, og det er umulig å ikke bli inspirert av film der, tror 
jeg. Jeg er veldig glad i Cronenberg og dette er kanskje den beste 
psykologiske thrilleren jeg vet om. 

Glasskulpturene til Larsmon er frie tolkninger av de gynekologiske 
instrumentene i Dead Ringers. De er laget i fuset glass og montert 
med laboratorieklyper på stålstenger som henger fra vaiere i taket. 
Slik forvandles drapsvåpnene til en slags nye «organismer».

– Jeg jobber mye med glass og stål. Begge materialene krever en 
ekstrem tilstedeværelse, og man må ta avgjørelser der og da. 

– Hva med kjønnsaspektet, var det avgjørende fra starten? 

– Verket mitt er ikke først og fremst forankret i et feministisk 
utgangspunkt. Men jeg er opptatt av at skulpturene mine relaterer  
seg til kroppen, i dette verket fungerer det både konseptuelt  
og fysisk. Og som Charles Gaines, en av professorene mine på 
CalArts sier: all kunst er politisk, på en eller annen måte. 

Tekst av Hanne Camilla Semb

Anne Guro Larsmon *
Født 1981 i Kongsvinger,  
bosatt i Oslo og Los Angeles

SYMPATRIC SPECIATION 
(APPARATUS I, II, III, IV, V)
2016
Stål, stålvaier, fuset glass og 
laboratorieklyper
Variable dimensjoner
Pris 92 000,– 
(Enkeltverk 18 000,–)
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Lena Katrine & Heidi-Anett

Lena Katrine Johansen
Født 1980 i Båtsfjord,  
bosatt i Trondheim

Heidi-Anett Haugen
Født 1985 i Stavanger,  
bosatt i Trondheim

Sittende figur I 
2016
Fotografi
150 X 100 cm
Opplag 2, til salgs 1
Pris m/ ramme 25 000,–

Sittende figur II
2016
Fotografi
150 X 100 cm
Opplag 2, til salgs 1
Pris m/ ramme 25 000,–
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Sunniva McAlinden
Født 1963 i Oslo, 
bosatt i Stockholm

IMBIß (I) 
2016
Akryl på lerret
150 X 150 cm
Pris 33 000,–

IMBIß (II)
2016
Akryl på lerret
150 X 150 cm
Pris 33 000,–

Cato Løland *
Født 1982 i Stord, 
bosatt i Bergen

Double
2016
Collage i tekstile materialer
130 X 108 cm
Pris 12 000,–

Frontal
2016
Collage i tekstile materialer
340 X 240 cm
Pris 32 000,–
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Marius Moldvær *
Født 1985 i Aurland, 
bosatt i Oslo

Uten Tittel (Wall-hanging #2)
2015
Tekstil 
Nylon, filt, sigaretter, kråkesølv, 
Underberger og postkort
90 X 90 cm
Pris 20 000,–
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Ellen Karin Mæhlum
Født 1957 i Gjøvik, 
bosatt i Oslo

BREFRONT (Everest Basecamp 
5360m)
2016
Trykk, karborundum og koldnål
204 X 498 cm
Opplag 4 (varianter), til salgs 2
Pris etter avtale
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 Johild Mæland *
Født 1958 i Odda, 
bosatt i Utne

Hortus conclusus
2016
Akrylmaling og linoljemaling på lerret
Diameter 400 cm, høyde 350 cm
Pris 35 000,–
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Utanfor rommet 2
2015
Akryl på MDF
110,5 X 80 cm
Pris 15 500,–

Utanfor rommet 6
2015
Akryl og tusj på MDF
110,5 X 80 cm
Pris 15 500,–

Utanfor rommet 9
2015
Akryl og plastgranulat på MDF
110,5 X 80 cm
Pris 15 500,–

Gunnveig Nerol
Født 1958 i Geilo, 
bosatt i Hol
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Henrik Placht *
Født 1973 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Preludium (Thuy)
2015
Akryl og spray på lin
268 X 190 cm
Pris 150 000,–

Daniel Persson *
Født 1974 i Sverige, 
bosatt i Bergen

Dragon fruit plant
2016
Silketrykk
96 X 122 cm
Opplag 3, til salgs 3
Pris u/ ramme 12 000,–
Pris m/ ramme 20 000,–
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Selina Rosenborg *
Født 1981 i Lørenskog, 
bosatt i Bergen

Jeg kom meg aldri lenger 1–3
2015
Analog foto
3 stk à 60 X 70 cm
Opplag 4, til salgs 1
Pris 36 000,–

Inger Johanne Rasmussen
Født 1958 i Kristiansand, 
bosatt i Oslo

Skygge
2013
Tekstilintarsia
232 X 292 cm
Pris 120 000,–
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Kopiens verdi
En samtale med Susanne Roti

Da Susanne Roti hadde levert verket sitt til 2. juryering på 
Høstutstillingen gikk hun ut på trappen foran Kunstnernes Hus og 
så en gutt i den samme jakken som hun hadde basert verket sitt 
på, en Adidas Originals treningsjakke – en av livets små, merkelige 
tilfeldigheter. Roti har bakgrunn fra kles- og kostymedesign ved 
Kunsthøyskolen i Oslo. Ifølge henne selv har hun aldri hatt noe ønske 
om å drive med kommersiell produksjon av klær. 

– Jeg vil ha nærhet til materialet og tid til å eksperimentere og 
utforske materialer, teknikker og ideer underveis. Jeg har en 
konseptuell tilnærming til klær der jeg ønsker å utfordre det etablerte 
innen klesdesign og mote, og stille spørsmål ved kommersiell 
produksjon. De nyeste arbeidene mine går mer i retning av 
billedkunst enn tidligere, og ligger i sjiktet mellom tegning og klær 
– jeg utforsker både ideen om plagget og det faktiske plagget.

Roti jobber med å manipulere ikoniske plagg. Tidligere printet 
hun egne kulepenntegninger direkte på tekstiler slik at plagget 
fremdeles var vaskbart, men i Uten tittel / Adidas har hun nærmest 
forvandlet plagget til et lerret. Jakken har åpenbare forskjeller fra den 
opprinnelige; isteden for polyester har hun laget den av silkefløyel, 
og Adidas-logoen og de gjenkjennelige stripene er tegnet med kull i 
en naiv strek. Som hun selv sier: en humoristisk desperat kopi. 

– Alle kan jo se at det er en kopi, men det er samtidig et innstendig 
forsøk på å etterligne originalen. 

Tekst av Kristine Jakobsen

Susanne Roti *
Født 1984 i Bærum, 
bosatt i Oslo

Uten tittel / Adidas
2016
Søm, kull på silkefløyel
80 X 56 cm
Pris etter avtale
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Birgitte Sigmundstad
Født 1969 i Bærum, 
bosatt i Oslo

Hammersborg Protecting 
the bygone Future
2016
Video
17:00 min
Opplag 5, til salgs 4
Pris etter avtale

Bendik Saxegaard *
Født 1993 i Oslo, 
bosatt i Bergen

Uten tittel
2016
Olje på lerret
90 X 90 cm
Pris 9 400,–

Verso Oltremare 
2016
Eggtempera, bladgull, grafitt og olje 
på gessopreparasjon og MDF
113 X 69 cm
Pris 17 400,–
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Roald Sivertsen
Født 1981 i Stavanger, 
bosatt i Oslo

Hunting season
2015
Kull og kaffe på papir
50 X 70 cm
Pris m/ ramme 15 800,–

112 113



Ambivalent historiefortelling
Et møte med Sille Storihle

«Hvorfor viser du oss dette hvis det ikke får oss til å like homofile 
bedre?» Slik lød en av reaksjonene på Storihles film The Stonewall 
Nation, da hun viste den på en skole i regi av Den Kulturelle Skole-
sekken. Filmen bygger på historien om aktivisten Don Jackson 
(1932–1998) og hans ønske om å opprette en egen stat for homofile 
menn i California på 70-tallet. 

– Hva tenker du om denne typen reaksjoner? 

– Det var interessant at det ble forventet at et arbeid som tematiserer 
homofili burde dreie seg om aksept. Min interesse var mer å lage et 
slags historisk dokument som omhandlet et eksempel på en form for 
kolonialisme i homobevegelsen.

Det sentrale temaet i The Stonewall Nation er hvordan undertrykte 
individer som søker fellesskap og solidaritet selv kan reprodusere 
totalitære ideologier. Filmen er en del av et større research-basert 
prosjekt, og tar utgangspunkt i et intervju med Jackson, og hans 
tekster hentet fra diverse arkiver i USA. 

– I arbeidet med The Stonewall Nation var jeg opptatt av å gå inn i en 
historie jeg kom over ved en ren tilfeldighet da jeg tilbrakte tid på 
ONE Gay and Lesbian Archives i Los Angeles. Jacksons ønske om  
å etablere en egen stat gjennom en massemigrasjon til USAs minste 
county skurret med mine egne forestillinger om den seksuelle 
frigjøringen i California på 70-tallet. Den ble et eksempel på hvordan 
et offer kunne bli en potensiell overgriper. Planene om The Stonewall 
Nation er utelatt historiebøkene, så for meg var det viktig å lage et 
arbeid som brukte dette som utgangspunkt, og som gikk inn i en mer 
ambivalent historiefortelling.   

Tekst av Hanne Camilla Semb
Sille Storihle *
Født 1985 i Tromsø,  
bosatt i Berlin og Oslo

The Stonewall Nation
2014
HD-video
16:00 min
Pris etter avtale.
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William Blake
2015
Fotogravyr og CNC-fresing
72 X 50 cm
Opplag 15, til salgs 14
Pris u/ ramme 6 000,–
Pris m/ ramme 9 000,–

Dissolving Damages
2015
Fotogravyr Chine-collé på silke 
(utstillingseksemplar, resterende 
opplag på papir)
100 X 66 cm
Opplag 15, til salgs 14
Pris u/ ramme 7 000,–
Pris m/ ramme 10 000,–

Torgrim Wahl Sund *
Født 1976 i Fauske, 
bosatt i Bergen
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Paul Tunge og Egil Håskjold Larsen 

Paul Tunge *
Født 1983 i Stavanger, 
bosatt i Oslo

Egil Håskjold Larsen *
Født 1984 i Kirkenes, 
bosatt i Oslo

AD ASTRA
Video
2016
27:00 min
Ubegrenset opplag
Pris etter avtale
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De underjordiske
En samtale med Kristin Tårnes

På en temareise til Kirkenes med kunstnerkollektivet Pikene på 
Broen kom Kristin Tårnes over en rekke avisartikler om Østsamisk 
museum i Neiden i Finnmark. Bygningen er mystisk: Seks år etter 
byggeprosjektets avslutning står museet fortsatt uåpnet. Er det 
på grunn av vannlekkasje og andre tekniske feil, slik byggherren 
Statsbygg påstår? Eller er det fordi de ikke søkte tillatelse hos de 
underjordiske på forskriftsmessig vis? Ifølge nordsamisk tradisjon 
må man nemlig henvende seg til åndene under jorda før man bygger 
et hus. Dette gjøres ved å tilbringe en natt på tomta før byggingen 
trer til. Måten problemstillingen ble presentert på i avisene fascinerte 
Tårnes, og hun bestemte seg for å besøke museet for å finne ut mer.

– Flere av avisartiklene hadde fotomontasjer av bygningen sidestilt 
med bilder av spøkelser. Det virket ganske komisk, men også veldig 
interessant. 

I (over)tro etterlater Tårnes mange løse tråder. Hun ser på ulike 
tradisjoner knyttet til det overnaturlige, og reiser en rekke spørsmål. 
Hva betyr historien til et sted? Og bør du bestandig spørre om lov, 
selv om du ikke tror? 

Tekst av Hanne Camilla Semb

Kristin Tårnes
Født 1985 i Bærum,  
bosatt i Tromsø

(over)tro
2016
Video
03:12 min
Opplag 7, til salgs 5
Pris 20 000,–
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Frida Vessia
Født 1985 i Oslo,  
bosatt på Nesoddtangen

Åsted
2015–2016
Funnet politisperring, jord, mose, 
barnåler, aske, blåveis, akrylpolymer, 
epoxy resin og UV-akryllakk på 
linlerret
140 X 120 cm
Pris 60 000,–
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Marit Viljugrein *
Født 1972 i Notodden,  
bosatt i Åsgårdstrand

grønske#1
2015
Akryl på MDF
3 stk à 100 X 83 cm
Pris 58 000,–
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Lin Wang *
Født 1985 i Kina, 
bosatt i Bergen

Exotic Dreams and Poetic 
Misunderstanding Project
2016
Porselensinstallasjon
variable dimensjoner

Large Tattoo Plate II
Diameter 75 cm
Pris 30 000,–

The Exotic Landscape
Diameter 75 cm
Pris 30 000,–

Large Tattoo Plate I
Diameter 75 cm
Pris 30 000,–

Tattoo Bone
10 X 40 cm
Pris 9 000,–
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Etter skeid
En samtale med Anna Widén

Ett eneste menneske, alene i en verden der dyr lever sine vante liv; 
situasjonen vil for de fleste av oss fortone seg som en mørk dystopi. 
Men gitt det usannsynlige valget mellom en verden der livet måtte 
leves kun med dyr eller kun med mennesker, ville Anna Widén heller 
valgt å forlate sin egen rase. Hun innrømmer dette med latter, likevel 
ligger det en undertone av alvor i scenarioet. Naturens enorme rik-
dom og foranderlighet er en sterk drivkraft i Widéns kunst. Målet 
er ikke å gjenskape naturen, kunsten skal romme noe eget. Men 
naturen gir frihet, og denne friheten uten mennesker gjør noe med 
viljen til å skape. 

– Fra hesteryggen får man en annen oversikt over landskapet. 
Vegetasjonen materialiserer seg nærmest som egne kunstverk,  
og basismaterialer preget av tid og vær ber om å bli brukt. 

Skulpturen Widén viser på Høstutstillingen er laget av funnet treverk.

– Jeg kan faktisk huske det nøyaktige øyeblikket da jeg bestemte 
meg for å lage verket: En seksdagers reise gjennom Islands forblåste 
landskap i selskap med 24 andre ryttere og 130 hester. Den reisen 
var like smertefull som heftig! Skeid er jo det gamle ordet for 
hesteløp, og denne sterke opplevelsen føltes knyttet til den norrøne 
mytologien, som vi aldri snakker om lenger. Jeg tenkte mye på 
hvordan hestene en gang kom fra Norge til Island. Der har de virkelig 
foredlet den gamle hestekulturen. Jeg tenkte på hva hestene har 
gjort for oss. Før industrien kom var det de som gjorde jobben. De er 
ydmyke og sterke dyr som vi burde ha litt mer respekt for. Og reisen 
føltes som et riktig, jævla skeid. Her ligger også essensen i verket; 
endelig kan hestene få hvile. 

Tekst av Katrine Sviland

Anna Widén
Født 1971 i Sverige, bosatt i Gran

Etter skeid
2014
Skulptur
Funnet tre (vokset), skruer, metallbånd 
og stifter
2 stk à 65 X 65 X 160 cm
Pris etter avtale
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Tretoppane

Somme dagar vaknar eg
våt
av sveitte, med eit brennande ønske 
om at eg hadde min eigen gravemaskin

Pusten

Men den grå streken rundt handledda får 
eg ikkje vekk

Veit du, det finst menneske 
som aldri har heldt ein neve jord

Det finst menneske som 
aldri har heldt ein draum 
lenge nok 
til å verta svart under neglene

Blodårene

Då eg fortalte deg at det eksisterer ein 
fysisk, ikkje kontrollerbar verkelegheit 
utanfor sansane, byrja du å gråte, og eg lo 
av deg fordi du laga så stygge grimasar

Aldri

Uvitenheten er ond, seier du
Ordet uvitenhet eksisterer ikkje på nynorsk

Stillheita 

Då du gjekk
vart det liggjande att små klumpar 
av jord 
i gangen og ned trappa

I skogen ligg det pinnar som bjørnen har 
tissa på.

Du smiler aldri
Kaffikopp jord snus

Kan du definere natur utan å bruke spade?

Lyden av glas mot snøskorpa
Brødskorpe. Sår

I skogen 
snakkar fuglane i kjeften på kvarandre
Du har aldri vore meir menneske

Knoklane

Eg har stoppa ut alle dyra i skogen, og
alle fuglane
Hengt dei i tynne trådar mellom greinene
så dei kan røre på seg i vinden

Habitat

Bak panna di kan eg skimte ein firkant som 
lyser svakt
Du er altfor nær

Steinane

Brynhild Winther, dikt, 2016

Brynhild Winther *
Født 1981 i Hå, bosatt i Bergen

Eg kjøper daude dyr på internett  
/ Barbarian Philosophy
2015/2016
Blyant, tusj, spiker, funne  
objekter på papir
300 X 300 cm
Pris 46 000,–

Becoming human / Kunsten å bli tam
2015/2016
Blyant, tusj og spiker på papir
310 X 150 cm
Pris 35 000,–
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Å bryte tabuer
En samtale med Kiyoshi Yamamoto

Med bakgrunn fra Japan, Brasil og London har Kiyoshi Yamamoto 
en helt særegen stil. Han jobber fritt med intense komposisjoner 
av farger, former og taktilitet. Han er i utgangspunktet en 
tekstilkunstner og har de siste årene arbeidet med å finne «det ideelle 
motivet for et vevd teppe». Verket han viser på Høstutstillingen er ett 
av flere skisser i serien «Sketches for a Tapestry». Skissene er som 
tredimensjonale hyllekomposisjoner, og heller enn skisser til vevde 
tepper, fungerer de som skulpturelle verk i seg selv. 

– Jeg er interessert i horisontalen, overgangen mellom himmel og 
helvete, forklarer Kiyoshi Yamamoto om hyllen som går igjen i disse 
komposisjonene. 

Han snakker om å være uhøflig mot materialet, om å bryte tabuer 
og ikke la et materiale, en ting eller en person bli for mentalt 
dominerende. Trebitene og klossene han bruker i komposisjonene  
er biter av afrikansk og tropisk tre som det er etisk «forbudt» eller 
reelt ulovlig å hugge, for eksempel teak og pau. Bitene er stjålne, 
funnet eller kjøpt via eBay. Han fargelegger og skaper mønstre på 
trebitene ved hjelp av blant annet silketrykk, maling, treskjæring  
og gravering. Slik approprieres treobjektene og blir selv til maleriske 
elementer, som skaper dybde i komposisjonen. 

– Å gi objekter verdier er å innse at det egentlig ikke betyr noen ting. 
Når man gir materielle ting verdi, sidestiller man det materielle  
med mennesket. Det er et paradoks. Å gi det materielle en kjærlighet,  
er det beste og verste med oss. Å komponere fine ting er patetisk.  
Det er dette paradokset jeg utforsker.

Tekst av Julie Lillelien Porter

Kiyoshi Yamamoto *
Født 1982 i Brasil, 
bosatt i Bergen

The Torture Never Stops (Frank edition)
2016
Maleri, søm, silketrykk på tre, stein 
og keramikk
110 X 80 X 7 cm
Pris 69 000,–
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Geir Yttervik
Født 1955 i Oslo, 
bosatt i Oslo

Sammenkomsten
2015
Akryl og olje på lerret
200 X 270 cm
Pris 78 000,–

Tragediens forløsning
En samtale med Geir Yttervik

En kunstnerisk identitetskrise ender med et stort bål i hagen. 
Beslutningen om å la en rekke verk gå opp i flammer utløses av  
et tilsynelatende uskyldig spørsmål fra en gallerist: Hva vil du 
egentlig med bildene dine?

– Jeg hadde akkurat stilt opp til et intervjuet i Aftenposten og følte 
egentlig at jeg hadde svart ganske greit. Men galleristen min var 
misfornøyd.

Yttervik reiser til Berlin, reflekterer over hva han likte å gjøre som 
barn, og begynner å se på fotoalbum fra barndommen. 
 
– De virket så triste … 

Broren hans døde i en trafikkulykke da han var liten, og det bredte 
seg en utrygghet i hele familien. Han bestemmer seg for jobbe med 
bildene fra den tiden. 

– Jeg ville gå inn i de følelsene som tragedien hadde skapt, i tomheten 
og fraværet. 

Til tross for den dystre stemningen i det første bildet, ble Yttervik 
euforisk etter å ha fullført det. Det å skape noe som ga gjenklang  
i hans eget liv ble vendepunktet i krisen. 

– Det verste jeg vet er når alt er bra; da er det noe som truer. Da føler 
man at alt kan skje. 

Han maler seg fram til tilstanden der ambivalensen er størst. 

– Innholdet kommer sterkest fram når jeg begriper noe ordløst. Det 
å male har blitt så sammenfiltret med mitt eget liv at jeg forstår meg 
selv bedre gjennom arbeidet. Det er en form for speiling og samtale  
i det jeg gjør. Slik blir bildene ofte klokere enn meg. 

Tekst av Katrine Sviland
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Det nære
En samtale med Arild Yttri

– En nakke er svært sensuell, men jeg ser at den også nesten kan være 
seksuell. Det er noe veldig vakkert ved det, men også noe potensielt 
grenseoverskridende. Hvordan kan nakken være provoserende? 
Finnes det en forskjell mellom mannens og kvinnens blikk? Jeg ønsker 
at bildene mine skal stille noen spørsmål.

Å stille seg fysisk nær Arild Yttris verk er omtrent like viktig som  
å legge merke til nærheten i selve motivene. Et raskt blikk er kanskje 
nok til å oppdage en intimitet man kan kjenne seg igjen i, men detalj-
rikdommen, de mikroskopiske strekene og fargesjatteringene, krever 
oppmerksomhet. 

– Å gravere i kobber kan sammenlignes med å lage musikk. Man 
lærer seg å spille et instrument, og så er det måten du bruker det  
på som skaper god musikk eller kunst. 

Yttri er en av få grafikere i Norge som kan kobberstikk, et håndverk 
han lærte seg i Norges Bank. Han har jobbet der i 30 år med å lage 
seddelserier, pass og frimerker. Til sammenligning er bildene Yttri 
stiller ut på Høstutstillingen i kjempeformat – tusenvis av presise 
millimeterstreker gravert i kobber. 

– Selv om mye kan være planlagt før jeg starter på et verk, velger 
ofte kunsten egne veier. Det oppstår gjerne prosesser i meg som jeg 
ikke er klar over selv, og det blir nesten en rus når man går i ett med 
verket. De beste bildene kommer som regel når det oppstår noe 
uventet underveis.

Tekst av Katrine Sviland

Arild Yttri
Født 1958 i Bærum, 
bosatt i Oslo

Nakke I 
2016
Kobberstikk
16 X 12 cm
Opplag 80, til salgs 40
Pris u/ ramme 3 400,–
Pris m/ ramme 5 400,–

Nakke II
2016
Kobberstikk
16 X 12 cm
Opplag 80, til salgs 40
Pris u/ ramme 3 400,–
Pris m/ ramme 5 400,–
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Johanna Zwaig
Født 1975 i Oslo, 
bosatt i Oslo

YOUR BLACK HAIR, REIGEL
2016
Performance

Jeg vil sitte på en krakk med en saks i fanget. Jeg vil synge en flamencosang, 
en saeta, som jeg har lært av andalusiske gitanos. Når jeg er ferdig med sangen 
vil jeg klippe av en bit av håret og slippe det ned på gulvet. Jeg vil repetere 
sangen og handlingen helt til jeg er snauklipt. 

Snauklipping. Hår uten mennesker. Hauger av hår. Det lukter død. Gassing. 
Hauger av hår i gamle konsentrasjonsleire. Ditt askegrå hår, Sulamith. Paul 
Celan sa det i Dødsfuge. Anselm Kiefer sier det igjen og igjen. Svart hår renner 
ut av tunge blybøker. Det mørkner. 

Oldefaren min hadde svart hår. Han var polsk-russisk og av jødisk slekt. Historien 
hans er en historie om flukt og overlevelse og flukt og overlevelse og overlevelse 
og flukt og flukt igjen. Søsknenes historie ble annerledes. Storesøsteren Reigel 
ble værende i Polen. Under krigen gikk det som det gikk. 

Saeta. Denne klagesangen synges vanligvis i påsken. Men tekstene er som 
åpne sår. Rykker du dem ut av Semana Santa bare skriker de urett og lidelse, 
hvisker de motstand og protest. Som så mange av de andre flamencoformene. 
Grodd opp av gata. Tungt preget av sigøynernes situasjon. 

Håret mitt er grått nå. Jeg vil kutte det av til minne om. Ditt askegrå hår, Sulamith. 
Ditt svarte hår, Reigel. Sigøynernes svarte hår. Jeg vil la det falle som barn til 
marken. Barna faller og hår blir til aske. Tiden hvisker. Det ryker. 

Johanna Zwaig, Your Black Hair, Reigel, performance, 2016.
Avholdes lørdag 8. oktober kl. 14.00.
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Ina Marie Winther Åshaug
Født 1983 i Brønnøysund,  
bosatt i Göteborg

gev åp
2016
Akryl og lim på MDF
12 X 22 cm
Pris 4 000,–
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Prøv Dagsavisen  

GRATIS  

i 3 uker 

Send sms DA  

til 2012

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

BILLEDKUNST 

Norges ledende  
fagblad på kunstfeltet

Syv nummer i året med nye  
perspektiver på billedkunst  
og kunstpolitikk gjennom  
kritikk, intervju, essay  
og ikke minst bilder

Kampanjepris for ett års abonnement 
for besøkende på Høstutstillingen 2016:  
kr 300 (studenter kr 200).

For tegning av abonnement: 
Henvend deg i skranken eller kontakt 

tine@billedkunst.no
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Billedkunstnere i Norge får ikke betalt for jobben de gjør med å lage utstillinger 
i landets kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger! Norske Billedkunstnere 
(NBK) har startet kampanjen #utstillingsavtalen for å påvirke kunstpolitikken i 
regionene. Kampanjens mål er å sikre lønn for kunstneres arbeid med utstillinger 
på arenaer med finansiering fra fylke og kommune. NBK er billedkunstnernes 
interesseorganisasjon. Vi jobber for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, 
økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. 

billedkunst.no
utstillingsavtalen.no

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




