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ENDELIG – i 2019 feirer Østlandsutstillingen 40 år! Og vi kan
feire jubileet for den første visningen av landsdelsutstillingen på
Østlandet. Som enhver 40-åring benytter vi muligheten til å
reflektere over livet og hva vi har oppnådd, men også til å tenke
på hva fremtiden skal by på. Og vi gleder oss til å kunne presentere dere for et år med et mangfoldig og aktivt utstillings- og
arrangementsprogram, samt for denne jubileumspublikasjonen.
Jubileet drar offisielt i gang med åpning av første utstilling,
seminar og fest i House of Foundation 2. mars 2019. Avslutningen
av jubileumsåret markeres med finissage og artist talk 10. november 2019 i Bærum Kunsthall. Og mellom mars og november skal
jubileet markeres i alle de syv Østlandsfylkene med én kuratert
solopresentasjon og én juryert utstilling hvert av stedene. Gjennom
utstillingsperiodene vil det foregå en rekke arrangementer; fra
performance og kunstnersamtaler til formidlinger for skolebarn,
for mennesker under språkopplæring, formidling i fengsler, samtaler i biblioteker, workshops, boksamtaler, deltagelse i lokale
arrangementer med mer.
Østlandsutstillingen 2019 er spredt over hele Østlandet til
regionens visningssteder, og vi er glade for å få samarbeide med
Bærum Kunsthall (Akershus), Kongsberg Kunstforening (Buskerud),
Finnskogutstillingen på Røgden Bruk (Hedmark), Harpefoss Hotell
(Oppland), Norske Grafikere (Oslo), Kunstforeningen Verdens
Ende (Vestfold) og House of Foundation (Østfold).
Jubileets historiske perspektiv markeres med syv kuraterte
solopresentasjoner. Her har vi invitert inn anerkjente kunstnere
med tilknytning til fylket de stiller ut i. Denne arkivdelen viser en
bred vifte av kunstnere som har deltatt på Østlandsutstillingen
opp gjennom årene, og viser kunstnerskap som har markert seg
både regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.
Vi er stolte over å kunne presentere de syv jubileumskunstnerne: Zdenka Rusova i Akershus, Kari Anne Helleberg Bahri i
Buskerud, Dag Skedsmo i Hedmark, Egil Martin Kurdøl i Oppland,
Kjell Varvin i Oslo, Espen Gleditsch i Vestfold og Sidsel Westbø
i Østfold.
Jubileumskonseptet er utviklet i samarbeid med mange
bidragsytere - regionens kunstnere i Østlandsutstillingens styre,
daglig ledelse av Østlandsutstillingen samt innspill fra kunst
konsulent Marte Jølbo, visningsstedene og fylkenes representanter. Jølbo ble tidlig i prosessen engasjert som konsulent for
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utviklingen av konseptet og utformingen av de historiske punktmarkeringene.
Utvelgelsen av jubileumskunstnerne baserer seg på en nøye
gjennomgang av alle katalogene fra 1979-2017 og innspill fra
visningsinstitusjoner og Østlandsutstillingens styre. Marte Jølbo
og Martina Kaufmann valgte ut jubileumskunstnerne, og det har
blitt lagt vekt på å finne en balanse i kjønn, medier og generasjon.
På hvert av visningsstedene presenteres også en juryert
gruppeutstilling i tråd med Østlandsutstillingens vanlige praksis.
Disse er basert på fri innsendelse og fagfellejuryering. Jurymedlemmene forteller mer inngående om sitt arbeid i påfølgende
tekster. I utstillingen i Norske Grafikere i Oslo er også kunstnere
fra vår partnerregion Schleswig-Holstein deltagende på lik linje
med norske kunstnere.
Man kan kanskje lure på hvorfor det blir vist arbeider av tyske
kunstnere i én av våre jubileumsutstillinger? Et politisk partnerskap
mellom regionene Østlandet og Schleswig-Holstein lå til grunn
for etableringen av kulturelle kontakter. Samarbeidet mellom
kunstnerinstitusjonene Østlandsutstillingen og Bildende Kunstner
Schleswig-Holstein utviklet seg fra begynnelsen av 2000-tallet
fra en sporadisk til en mer regelmessig utveksling på samtidskunstfeltet.
Østlandsutstillingen ble vist for første gang i 1979 i Galleri F15,
Moss, i Sandefjord Kunstforening og i Lillehammer Kunstmuseum
og de Sandvigske samlinger. I essayet Østlandsutstillingen 40 år
1979-2019 – et essay om kunstnerstyring vil Dag Solhjell fortelle
inngående om oppstarten og utviklingen av denne kunstnerstyrte
organisasjonen.
Østlandsutstillingen skulle være en vandrende utstilling med
fri innsendelsesrett og fagfellejuryering i tråd med de fire andre
tidligere etablerte landsdelsutstillingene. Nedslagsfeltet for
visningen og for rekrutteringen av kunstnere var og er de syv
fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold
og Østfold. Disse grunnprinsippene har blitt beholdt i 40 år.
Likevel er det uten tvil at Østlandsutstillingen, som én av fem
landsdelsutstillinger, har sin egen landsdel som hovednedslagsfelt. De fem landsdelsutstillingene er viktige institusjoner for å
spre kunnskap om og vekke interesse for samtidskunst. Som
ambulerende, ikke-kuratert landsdelsutstilling fungerer Østlandsutstillingen i dag som et supplement til kuraterte museums

utstillinger, kommersielle galleriers presentasjoner og mønstringer
i kunstnerdrevne gallerier.
Østlandsutstillingen skal presentere et utvalg av det som
rører seg i kunsten på Østlandet. I denne store geografiske
regionen er brorparten av Norges kunstnere bosatt. Denne
modellen er støttet av kunstnerorganisasjonene for nettopp å
styrke den faglige kvaliteten som overordnet prinsipp.
Sånn sett oppfyller Østlandsutstillingen fremdeles forventningene som i 1979 ble formulert av journalist Asbjørn Andresen
i sin anmeldelse i Moss avis i 1979 «Måtte det da skje at Østlandsutstillingen ikke kommer til å bli en ny utstilling for de få
toneangivende, men en utstilling der nye navn kommer frem og
de uetablerte får en sjanse, blant likeverdige.» Landsdelsutstillingene kan slik gi mulighet til å vise uttrykk innen samtidskunsten
som kan ligge utenfor de allerede godt etablerte kunststemmene.
Anonym juryering er et viktig virkemiddel for å oppnå dette.
Hverken hensyn til alder, kjønn, bosted, etnisitet eller utdannelse
er avgjørende for utvelgelsen gjennom juryen.
Leseren av publikasjonen og besøkende i årets mange
markeringer oppfordres til å vurdere selv om årets utstillinger er
«… et godt alternativ til en sentralisert kunstformidling, … og
kvalitetsmessig høytstående mønstring», et av kravene som
journalist Even Hebbe Johnsrud formulerte i 1979 i sin anmeldelse
i Aftenposten.
Jubileumspublikasjonen kontekstualiserer Østlandsutstillingen i et historisk og et samtidig perspektiv, samt gir rom for
kunstnernes egne stemmer. Den historiske delen analyserer de
kunstpolitiske aspekter ved Østlandsutstillingen og kunstner
styring, i essayet av Dag Solhjell. I teksten Mellom periferien og
verden, spesialisering og bredde analyserer kunstkonsulent Marte
Jølbo Østlandsutstillingen som en del av kunstfeltet, og undersøker hvilket potensiale det finnes for utviklingen av fremtidens
Østlandsutstilling. Videre i publikasjonen presenteres de inviterte
jubileumskunstnerne, også ført i pennen av Marte Jølbo. Den
største delen av publikasjonen er viet de deltagende, nålevende
kunstnerne som vises i årets utstillinger med bilder og kunstnerstatements.
Østlandsutstillingen ønsker spesielt å takke alle kunstnere
som sender inn sine søknader til Østlandsutstillingen og utsetter
seg for vurdering og en utvelgelsesprosess hvor kun en brøkdel

vises på den endelige utstillingen. Av 721 norske søkere og 32
tyske, er det i år valgt ut totalt 80 kunstnere som presenteres i de
juryerte utstillingene. Vi gleder oss til samarbeidet med årets
kunstnere og takker for tilliten over å få presentere og formidle
deres kunstverk.
Det rettes en stor takk til Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,
Vestfold og Østfold for institusjonell og finansiell støtte til Østlandsutstillingens 40-årsjubileum. Årets prosjekter blir i tillegg
generøst støttet av Sparebankstiftelsen og Norsk Kulturråd.
Bidrag fra Bildene Kunstneres Hjelpefond, Østlandssamarbeidets
internasjonale avdeling og kulturdepartement i Schleswig-
Holstein samt bidrag fra enkelte kommuner er viktig for å kunne
gjennomføre alle arrangementer. Uten denne eksterne støtten
hadde jubileet ikke kunnet bli så mangslungent.
Vi takker juryen for dens engasjerende faglige diskusjoner
og grundige arbeid med å sette sammen en best mulig utstilling.
Dessuten er de ansatte i visnings- institusjonene uvurderlige
støttespillere for utviklingen og gjennomføringen av alle de syv
visningene i år.
Styreleder Kristin Romberg karakteriserer Østlandsutstillingen
som en velfungerende og viktig landsdelsutstilling: ”Som nyvalgt
styreleder fra 28.8.2018 gleder jeg meg til dette spennende
jubileet. Daglig ledelse utfører sitt arbeid på en god, engasjert
og tilfredsstillende måte. Styret og administrasjonen samarbeider
godt, og jeg ser frem til sammen å ta tak i de små og store utfordringene som vil komme i løpet av jubileumsåret 2019. Videre
nærmer vi oss 2020 og en sammenslåing av fylker og kommuner.
Vårt utstillingssamarbeid visket ut disse grensene for 40 år siden.
Jeg tenker at vi er et godt eksempel på hvor bra det kan gå, og
jeg håper at politikerne ser dette og vil forsterke den økonomiske
støtten til Østlandsutstillingen i årene som kommer. Visning av
kunst på et så høyt nivå som Østlandsutstillingen leverer er viktig
for alle, og jeg håper at vi kan nå enda flere publikummere i de
kommende årene.”
Velkommen til 40-årsjubileet og Østlandsutstillingen 2019!
Martina Kaufmann
Daglig leder

Anne Silje Kolseth
Prosjektleder

Kristin Romberg
Styreleder
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Velkommen til
40-årsjubileet!

Til lykke!

Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene på Østlandet har hatt
et nært samarbeid med delstaten Schleswig Holstein helt siden
slutten av nittitallet. Gjennom alle disse årene er det etablert
gode relasjoner og et tillitsforhold mellom politikere og administrasjon i de to regionene. Det siste felles kommisjonsmøtet ble
avholdt i Fredrikstad i mars 2018. Europaminister Sütterlin-Waack
ledet den tyske delegasjonen, som møtte sentrale norske politikere fra Østlandet. Spesielt på kulturfeltet har samarbeidet
mellom de to regionene båret frukter, og en rekke samarbeidsprosjekter har vært gjennomført. Gode eksempler på dette er
markeringen av Kieler Frieden i 2014 og 500-årsjubilet for reformasjonen i 2017 med kunstmarkeringer både på Østlandet og i
Schleswig Holstein.
De to organisasjonene Østlandsutstillingen og Bildende
Künstler Schleswig Holstein har i en årrekke samarbeidet om ulike
type prosjekter: alt fra å presentere regionenes årlige utstillinger
hos hverandre til små prisvinner-utstillinger og store bilaterale
utstillinger.
I 2018 ble det innledet et treårig samarbeidsprosjekt - der
billedkunstnere fra begge regioner aktivt kan delta i utformingen
av konseptet og i utstillingene «Planning Future». Prosjektene
støttes av kulturministeriet i Schleswig-Holstein og fylkeskommunene på Østlandet gjennom Østlandssamarbeidet.
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Planning Future 2019 – Grafikk er den andre bilaterale utstillingen
som gjennomføres. Utstillingen vises i galleriet Norske Grafikere
i Oslo i perioden 08.08 – 01.09 2019. Utstillingen inngår som en
del av jubileumsmarkeringene for Østlandsutstillingens 40-års
jubileum.
Planning Future-serien bygger på bilateral konseptutvikling,
internasjonal jury og nettverksbyggende tiltak mellom de to
regionene. Utlysning skjer i begge regioner og visning vil veksels
vis finne sted i Tyskland og i Norge.
Siden 2010 har det vært en regelmessig utveksling mellom
kunstnere fra delstaten Schleswig-Holstein og fylkene på Østlandet. Med samarbeidsutstillingene «Planning future» ønsker vi
at dialogen mellom norske og tyske kolleger blir intensivert og at
det kunstneriske nettverket styrkes.
«Planning Future» viser at samarbeidet mellom fylkes
kommunene på Østlandet og delstaten Schleswig Holstein er
suksessfullt på kulturfeltet.

Ei punktmarkering av grafikk på Norske Grafikere i Oslo. Ei utstilling og eit møte mellom grafikere frå østlandet (NO) og partnarregion Schleswig-Holstein(DE). Samen møter alle desse grafiske
arbeidene Kjell Varvin sitt kunstnerskap. Grafikk og avtrykk som
saman dannar Planning Future.
Grafikk som medium er eit avtrykk, og ordet grafikk stammer
frå det greske «graphe» som betyr teikning eller skriving. Det blir
hevda at den teikna streken er den mest originale teknikken innan
kunst. Grafikk er basert på teikna spor som ligg i ei plate, overflate
eller ei fil.
Spora er frå vårt minne som har konstruert tilstedeværelsen
basert på kontekst og følelsar. Det blir ofte sagt at grafikk er et
indirekte uttrykk. Trykkplata er eit bilde av fortiden, «da eg teiknet
eller malte», og det er tildels utilsikta det som skjer når plata igjen
treffer underlaget. Man kan derfor hevde at i Grafikk er fortiden
basert på øyeblikket og som medium leder oss bevist og ubevisst
inn i ei utvikling.
Så kva spor har vert og kva spor er funnet i Planning Future
Grafikk? Kom å sjå sjølv på Norske Grafikere.
På vegne av juryen,

Lykke til med jubileumsmarkeringene!

Karin Augusta Nogva (NG)

Roger Ryberg
Leder i Østlandssamarbeidet
Fylkesordfører i Buskerud

Østlandsutstillingens jury for Planning Future – grafikk består av:
Karin Augusta Nogva (NG) Imme Feldmann (BBK Sch-H), Karin
Hilbers (BBK Sch-H) Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).
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et symfoniorkester. Selv om vi kan se at flere verk tar opp dagsaktuelle problemstillinger i samfunnet er et hvert kunstnerisk blikk
på samtiden og omgivelsene en reell og interessant betraktning
uansett hva kunstneren er opptatt av. Ingen tenker på å gjemme
seg for tidsånd og samfunnsproblemer uansett hvor de bor, men
verden sett med kunstnerøyne består av en god del mer enn hva
nyhetsarenaen og sosiale medier klarer å formidle av overskrifter,
kronikker, felles engasjement og propaganda. Kunstnerne har ulike
personligheter, ulik trang til engasjement og ikke minst et spekter
av sanselige referanser knyttet til kunstnerskapene og det fine er
at kunstnerskapene er anonymisert i juryeringsprosessen.
De mange unike fortellinger og særegne billedverdener er
likefullt avhengige av en kommunikasjonsfaktor, en viss nerve som
treffer både jury og publikum. Østlandsutstillingens historie som
juryert utstilling sier oss at fagfellenes oppgave først og fremst
er å se de verkene som tydeligst besitter en slik nerve. Begrepet
oustanding dekker delvis det å skille seg ut fra mengden. Også
i år finnes det mange framtredende verk som vi mener publikum
og kollegaer må få sett. Oppgaven med å velge ut disse verkene
gjøres etter beste skjønn på tross av at bedømmingen i år kun
skjer på digitalt grunnlag. Bilder som representerer kunstverket
må tåle å stå i lys av og i konkurranse med flere hundre andre
avbildede kunstverk. Noe går tapt der, men bilder av kunst i bøker
og fagtidsskrifter klarer det viktigste, å fange blikket og tankene
våre.
Juryarbeidet var ilagt noen føringer siden jubileumsformatet
er delt inn i 7 ulike utstillingssteder med hvert sitt særpreg, og
hvor 1 jubileumsutstiller fra hvert fylke har satt tonen for de
respektive rommene eller stedene. Flere av disse vil være ukjente
visningsrom for noen. Samtidig har samarbeidet Schleswig-
Holstein ført til at en egen jury for grafikk har jobbet med den
sjuende delutstillingen hos Norske Grafikere. Med oss i hovedjuryarbeidet har vi hatt en egen kurator som på forhånd hadde
valgt ut de 7 jubileumsutstillerne. Vi har mot slutten av juryeringsdagene brukt mye tid på å fordele de antatte kunstverkene på de
6 visningsstedene vi forholdt oss til som jury. Vi har endt opp med
det en kan kalle 6 kammerorkester i stedet for ett stort symfoniorkester og gleder oss til å oppleve de ulike og forhåpentligvis
spennende utstillingene sammen med kunstnerne og publikum.
På vegne av juryen,
Juryleder Tor-Magnus Lundeby
Østlandsutstillingens jury for 2019 består av:
Tor-Magnus Lundeby (juryleder), Lars-Andreas Tovey Kristiansen
(kunstner), Josefine Lyche (kunstner), Marte Danielsen Jølbo
(kunstnerisk konsulent for Østlandsutstillingen 2019) og Anne
Silje Kolseth (Østlandsutstillingen).
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”Østlandet, landsdel som utgjør den sørøstre delen av det
sørlige Norge, sør for Dovre/Rondane/Rørosvidda og øst for
Langfjella. Landsdelen regnes praktisk og administrativt å
omfatte fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland,
Buskerud, Vestfold og Telemark. Slik avgrenset utgjør landsdelen 94 596 kvadratkilometer (29,2 prosent av landets areal)
og har 2 673 969 innbyggere, 50,5 prosent av landets folketall (2018).”

Østlandsutstillingen ble etablert 1979 som den siste av våre 5
landsdelsutstillinger med resten av de fylkene som ikke allerede
var omfattet av Vestlandsutstillingen (etablert 1922), Nord-
Norsken (1947), Sørlandsutstillingen (1969) og Trøndelagsutstillingen (1977). Som jurymedlemmer og kunstnere bør vi løfte fram
et viktig spørsmål for framtiden. Hvordan velger vi å løse de
strukturelle anliggende med regionreformen i forhold til våre
distriktsorganisasjoner som igjen velger representanter til Østlandsutstillingens jury? Vårt fylkessystem som forvaltningsnivå
går inn i en kuldeperiode der fylkene fryses sammen til enda større
pingvinflokker. Det er en utfordrende reform både for innbyggere
og kunstnere, med mindre vi gjør det aller beste ut av det. Det
mest geniale i regionreformen må kunne sies å være påstanden
om ”bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid
med statlige aktører” når Viken – én av de ti regionene – vil
omfatte ca. halvparten av Norges befolkning. Grenser har alltid
vært utfordrende. Østlandsutstillingens ytre grenser har gått rundt
de 7 fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Østfold,
Vestfold og Oslo. Vi vil i framtiden sannsynligvis forholde oss til
de 3 regionene Oslo, Viken og Innlandet. Østlandsfylket Telemark
er tilknyttet Sørlandsutstillingen. Vestfold har valgt å gå sammen
med Telemark til en region som i sin tur vil stå med en kunstnerfot i Østlandsutstillingen og en i Sørlandsutstillingen neste år. Vi
får i 2020 også en rekke kommunesammenslåinger som vil reise
spørsmål om stedlig tilknytning og grenser, enten det gjelder
bosted eller kunstnertettsted. Vi kan ta et eksempel med flere
kunstnere bosatt i Sande i Vestfold som er medlemmer i Buskerud
Bildende Kunstnere på grunn av den geografiske nærheten til
kunstnerbyen Drammen. Vi har uansett en stor landsdel å forholde
oss til og en variert kunstnertetthet fra fylke til fylke og fra by til by.
39 Østlandsutstillinger er gjennomført og det er liten grunn
til å frykte en 40-års krise eller at den snart må ofres for en kuratert versjon. Søkermengden har år etter år vist at den bør forbli
en utstilling kunstnerne kan søke på også etter jubileumsmarkeringen. Det er fortsatt stas å bli antatt og kunstnere trenger mer
enn noen gang å føle seg utvalgt. Høstutstillingen behøver det
supplementet de 5 landsdelinndelte utstillingene representerer,
da konkurransen på kollektivarenaer er veldig stor. Kan hende
trenger vi av praktiske og økonomiske hensyn noen flere lokale,
men likevel juryerte kollektivutstillinger i framtiden, tilknyttet
byområder med stor kunstnertetthet.
Med over 700 søkere har jubileumsårets jury tross alt fått et
relativt godt innblikk i hva som skapes rundt om på de mange
atelierene på Østlandet. Det kan sikkert være fristende å fremheve
noen linjer i tiden, men ikke som en parameter for å juryere inn
verk til en kollektivutstilling. Vi tror den beste og mest funksjonsfyllende Østlandsutstillingen fortsatt er den som ikke har noe
tematisk preg, men som har en spennende indre dialog, hvor
enkeltverkene får lov å bære sine stemmer i et felles rom, som i

Mellom periferien og
verden, spesialisering
og bredde

Dag Skedsmo 6-kant 1, 2005

I 2016 spurte Østlandsutstillingen om jeg ville bli med og idemyldre rundt konsepter for Østlandsutstillingens 40-årsjubileum
tre år senere. Jeg har bodd lite på Østlandet i mitt liv og kjente
ikke særlig til utstillingen, men syntes det var spennende å komme
inn og se på hvordan en jubileumsmarkering for en landsdelsutstilling kunne se ut. Jeg ble videre involvert i gjennomføringen
av jubileet, og har etterhvert blitt bedre kjent med Østlandsutstillingens historie. Tilfeldighetene skulle ha det til at jeg også
ble engasjert som kurator for Vestlandsutstillingen samme år, og
jeg har derfor tenkt mye på landsdelsutstillingenes format og rolle
i dagens kunst-Norge. Spørsmål som går igjen handler om hva
det innebærer å vise kunst utenfor større kunstsentrum i dag,
hvilket potensial som finnes i formatet med åpen innsendelse og
vandreutstilling, og hvordan man kan legge opp til bedre utnyttelse av dette potensialet. Et annet spørsmål handler om hvilke
behov landsdelsutstillingene dekker for kunstnere og publikum,
og hvordan disse har endret seg i løpet av de førti årene Østlandsutstillingen har operert. Og sist, men ikke minst, hvordan
kan utstillingen utvikle seg i de kommende årene?
Østlandsutstillingen er relativt ung sammenlignet med for
eksempel Vestlandsutstillingen som snart feirer 100 år. Den vokste ut av Kunstneraksjonen i 1974 og var en kjærkommen mulighet
for mange kunstnere til å få stilt ut ved flere store institusjoner i
de syv østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland,
Oslo, Vestfold og Østfold. De siste årene har også et internasjonalt utvekslingssamarbeid med Tyskland gjort det mulig for
norske kunstnere å bli vist i Berlin og andre tyske byer, mens
publikummet på Østlandet også får se tysk kunst. Østlandstutstillingen strekker seg med andre ord fra perifere institusjoner som
Røgden Bruk inne i Finnskogen til større byer og metropoler som
Oslo og Berlin.

I forarbeidet med denne teksten skrev jeg til et knippe kunstnere1
fra flere generasjoner for å høre deres syn på Østlandsutstillingen.
Jeg spurte hvorfor de i sin tid deltok på Østlandsutstillingen og
hva utstillingen eventuelt har betydd for deres kunstnerskap.
Tilbakemeldingene var alt i alt positive, og det som gikk igjen var
hovedsakelig tre ting: Flere mente at Østlandsutstillingen var en
kjærkommen mulighet tidlig i kunstnerskapet, både for å bli
eksponert og for å bli del av et miljø. Fagfellevurderingen nevnes
av de fleste som en viktig faktor, og sist, men ikke minst kommenterte flere at utstillingen er aktuell så lenge den er i endring
og den evner å aktivere formatet.

FAGFELLEVURDERING OG FAGMILJØ
Landsdelsutstillingene (Østlandsutstillingen, Vestlandsutstillingen, Nordnorsken, Trøndelagsutstillingen og Sørlandsutstillingen)
er noen av de få alternativene hvor kunstnere kan sende inn arbeid
til en juryert utvelgelse. Juryen til Østlandsutstillingen består av
en gruppe kunstnere som sitter i to år om gangen, og selve
juryeringen er anonym. Det vil si at juryen ikke kjenner kunstnernes navn, men kun baserer utvelgelsen på det innsendte billedmaterialet. Daglig leder Martina Kaufmann forteller at de har
jobbet hardt med å beholde ordningen med anonymitet – både
for at alle søkere skal stille på likt grunnlag, men også for å unngå
innkvotering av et visst antall kunstnere fra hvert fylke i hver
utstilling.
Til Østlandsutstillingen er den frie innsendelsen åpen for
alle med tilknytning til de syv østlandsfylkene. Kunstner Espen
Gleditsch påpeker viktigheten av den åpne innsendelsen: «Særlig for kunstnere i etableringsfasen er det avgjørende med kvalitetssikrede utstillingsarenaer med et profesjonelt rammeverk
som gir eksponering både mot fagmiljøet og et generelt publikum.
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Marte Jølbo

NYE ROLLER I ØSTLANDSUTSTILLINGEN?
Etter selve utvelgelsen slutter som regel ØU-juryens jobb, og det
blir opp til hvert enkelt visningssted å henge utstillingen som de
ser det best. Jeg tviler ikke på de enkelte utstillingsstedenes evne
til å sette sammen en gruppe verk til en fin utstilling, men ved å
ikke ha kontinuitet i selve monteringen av utstillingen mister
Østlandsutstillingen sjansen til å jobbe utforskende og grundig
med vandreutstillingen som format. Å ta i bruk kuratorisk kompetanse trenger ikke å gå i konflikt med systemet med fagfelle
vurdering og jury.
I tråd med oppblomstringen av kuratorfaget de siste tjue
årene har det utviklet seg en større forståelse for potensialet som
ligger i ulike utstillingsformater. Dette handler blant annet om
hvordan oppbyggingen av utstillingen påvirker den enkeltes
kunstopplevelse.2 Måten vi ser, opplever og forstår et kunstverk
på er helt avhengig av hva vi ser det i kontekst med – hvilket verk
som henger ved siden av, hvordan man beveger seg gjennom
lokalet og hva man har sett ledende opp til dette ene kunstverket.
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I selve opphengingen finnes det altså et potensial til å aktualisere
kunstverk i samspill med andre. I store gruppeutstillinger er det
en ekstra utfordring å skulle finne en rød tråd, og noen ganger er
det kanskje ikke ønskelig, men nettopp det å forstå utstillingen
– både som en samling enkeltverk og som helhet er det kuratorene jobber med.
Østlandsutstillingen har fulgt den generelle utviklingen i det
norske kunstfeltet med internasjonal orientering og profesjonalisering av styringsform, finansiering og faglig utvikling. Utstillingen har gått fra å være en kunstnerdrevet til en kunstnerstyrt
organisasjon i den forstand at man har administrativt ansatte med
ansvar for daglig drift, mens kunstnerne har hovedtyngden i
representantskapet, styret og jury hvor de faglige avgjørelsene
tas. Hvis man inndrar kuratorkompetanse i organisasjonen trenger
ikke dette være i konflikt med det kunstnerstyrte premisset for
utstillingen. Kunne man i fremtiden forestille seg at en kurator
sitter sammen med kunstnerne i jury for så å jobbe videre med
de romlige og utstillingskvalitative spørsmålene ved hvert visningssted?

LOKAL STEDSTILKNYTNING OG GLOBALE RELASJONER
De visningsstedene Østlandsutstillingen samarbeider med sprer
seg fra byer som Oslo og Moss til landsbygd og utkantstrøk som
Harpefoss og Røgden bruk i Finnskogen. Her er det et mangfold
i både kontekster og selve utstillingslokalenes karakter. Et økt
internasjonalt fokus har på 2010-tallet blitt stadfestet gjennom
et utvekslingssamarbeid med Tyskland. John Raustein sier om
dette: «Jeg opplever at ØU er i stadig endring. Det at ØU samarbeider med ulike visningssteder fra år til år, og etterhvert
ganske velrenommerte steder gjør at det er aktuelt å søke igjen
og igjen. Tyskland-samarbeidet er også interessant. [...] Så lenge
utstillingen er i endring og samarbeidet med profesjonelle visningssteder fortsetter er dette en interessant utstilling.»
Forholdet mellom lokale og internasjonale samtidskunstscener var tema for et seminar Østlandsutstillingen avholdt i 2016.3
Utgangspunktet var å undersøke hvordan rammer for produksjon
og distribusjon er i endring. I sitt innlegg foreslo Rikke Komissar,
direktør ved Akershus Kunstsenter, å droppe og snakke om de
geografiske inndelingene lokal, regional og global innenfor
kunsten. I stedet for å fokusere på geografiske avgrensninger var
hun opptatt av hva som samler oss – nemlig menneskelig erfaring.
Hun spurte retorisk: «For består ikke egentlig det globale av en
rekke lokaliteter?» All kunst oppstår i en lokal kontekst – det er
forflytningen som gjør at det noe blir regnet som nasjonalt, internasjonalt eller globalt.4
Denne forflytningen ligger i kjernen til en turnerende utstilling som Østlandsutstillingen. Det er dog en kompleks situasjon
å balansere mange kontekster og aktører. På en side har man en
økende interesse for (og økonomisk fordel ved) en tilbaketrekking
fra byen, og på den andre siden har man behovet for å delta i en
internasjonal sirkulasjon. At Østlandsutstillingen åpner opp og
gjør det mulig for norske kunstnere å stille ut internasjonalt er noe

flere kunstnere jeg har snakket med trekker frem: Tine Semb sier:
«Jeg opplevde det motiverende å bli valgt ut til ØU, og desto
mer da jeg også ble tatt videre til Berlin (2009). Det var gøy å bli
vist to ganger, noe som ga ekstra stort utbytte av deltagelsen.
Selv om utstillingen bør/skal ha en lokal forankring, er det svært
positivt for både ”markedsføringen” av ØU og ikke minst kunstnerne som er med, å få utvidet utstillingen til flere steder. Eksponering er uhyre viktig.»
Samtidig har interessen for å trekke seg tilbake fra de store
byene og kunstsentrene fått mer vind i seilene de siste årene.
Behovet for å ‘logge av’ og konsentrere seg om færre ting har
blitt tydeligere i dagens digitale samfunn. Vi flytter fra byenes
høye boligpriser og små atelierer til utkantstrøk med tid, ro og
plass. Her er det som regel bedre vilkår for kunstnerisk produksjon. Mona K. Lalim påpeker at produksjon også er noe Østlandsutstillingen har hatt mer fokus på de siste ti årene: «Hvis økonomien tillater det får billedkunstnerne produksjonsbidrag til
utendørsverk, hvilket er et viktig initiativ til kunstproduksjon og
realisering av verk.» Hva vil skje hvis Østlandsutstillingen i større
grad fokuserer på stedenes egenart og bruker mer tid på hvert
sted? Hva kan oppstå i forflytningene som kommer i kjølvannet
av lokal produksjon?
På seminaret Lokal? Regional? Global? presenterte Maya
Økland og Kristina Ketola Bore fra Kunsthall Stavanger noen av
kunsthallens strategier for å bygge opp et renomé, og sjongleringen mellom å jobbe opp mot et lokalt allment publikum og et
profesjonelt og ofte internasjonalt fagmiljø. Den internasjonale
oppmerksomheten opprettholdes gjennom hjemmeside og sosiale media. Mange samarbeid, kunnskap og inspirasjon foregår
på epost, sosiale medier og via utstillingsdokumentasjon. I dag
ser vi kanskje mer kunst på skjerm enn i virkeligheten? 5 Denne
utviklingen gjør at verden og regionale strøk kommer nærmere oss.
Samtidig vet alle som har hatt en god som dårlig kunstopplevelse
at den vanskelig lar seg gjengi av kameralinsen. Vi har behov for
å vite hva som foregår utenfor våre umiddelbare omgivelser, men
vi har også fremdeles behov for å kunne se kunst der vi bor.
Østlandsutstillingen jobber med institusjoner og publikum
i det ytterst lokale og rurale, i Oslo – den mest sentrale kunstscenen i Norge og i en internasjonal kontekst. Veldig mye av
kunstnerisk aktivitet på Østlandet og i Norge som helhet foregår
i Oslo. Dette skaper et gravitasjonsfelt som fører til mindre aktivitet i grenseområdene. Østlandsutstillingen er svært bevisst på
dette tomrommet som oppstår i beltet rundt hovedstaden, og på
å ivareta en viktig funksjon med å vise kunst i regionene. At
kunsten ikke bare produseres, men vises i nærområdene skaper
viktig lokal forankring. Som Kommisar påpekte er kanskje ikke de
geografiske avgrensningene særlig relevante når det kommer til
valg av hvilke kunstnere som skal vises – da er kvalitet en langt
bedre pekepinn, men det er fremdeles veldig aktuelt å snakke
om geografi når det kommer til publikum. Her balanserer Østlandsutstillingen mellom spesialisering og bredde.
Å vise kunsten sin for et mangfoldig publikum er en motivasjon for kunstnerne. Hanne Borchgrevink sier for eksempel:

«Landsdelsutstillingene gir publikum utenom Oslo anledning til
å se store utstillinger med mange deltagere. Derfor har jeg i
mange år ønsket å være med. [...] Det er nyttig for meg å se egne
bilder i en større sammenheng og det er bra at også andre får se
dem, både folk i fagmiljøet som trenger å bli kjent med det jeg
gjør for å regne med meg i ulike sammenhenger (stipend, utstillingstilbud m.m.) og et vanlig publikum som kanskje får lyst til å
følge med på det jeg gjør videre.» I denne sammenheng kan det
synes som et paradoks at utstillingen sjelden vises i Oslo. I
hovedstaden blir man sett av et større kunstfaglig publikum og
mulighetene for salg og nye visningsavtaler er større. Samtidig
krasjer ofte visning i Oslo med fokuset på distribusjon av samtidskunst regionalt. Hvordan skal Østlandsutstillingen prioritere
balansen mellom periferi og sentrum? Og hvordan kan ulike
former for produksjons- og visningsutvekslinger finne sted i
fremtiden?

ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2059
Jeg har i denne teksten pekt på noen av Østlandsutstillingens
forutsetninger, dens egenart og stilt en rekke spørsmål til hvordan
man kan tenke rundt utstillingsformatet fremover. Disse spørsmålene er hovedsakelig rettet til dagens aktive kunstnere. Hva er
deres meninger om dette? Hvilke behov er mest prekære i dag
og hvordan kan Østlandsutstillingen utvikle seg i takt med disse
behovene? Forhåpentligvis blir 40-årsmarkeringen en anledning
til å føre mange diskusjoner om dette, kunstnere og institusjoner
i mellom, slik at Østlandsutstillingen fremdeles finnes relevant i
minst 40 år til.

FOTNOTER
1

Kunstnerne jeg har fått svar fra og som deler av teksten baserer seg på er

Hanne Borchrevink, Kjell Varvin, Dag Erik Elgin, A K Dolven, Mona K. Lalim,
Espen Gleditsch, Ingrid Lønningdal, John Raustein, Øystein Aasan, Marte Johnslien
og Tine Semb.
2 For en grundig gjennomgang av utviklingen av utstillingsformatet og kuratorfaget
se kurator Natalie Hope O’Donnells doktoravhandling “Space as Curatorial Practice:
The Exhibition as a Spatial Construct”, ph.d-avhandling Arkitektur- og Desighhøgskolen i Oslo, 2016.
3 Lokal? Regional? Global? http://www.ostlandsutstillingen.no/wp-content/
uploads/2016/03/lokal-regional-global.jpg
4 Rikke Kommisar: «When Local Meets Global», seminarinnlegg 02.04.2016.
Min utheving.
5 Contemporary Art Writing Daily er et eksempel på et magasin som daglig
publiserer en anmeldelse av en utstilling kun sett online på det populære nettstedet
for utstillingsdokumentasjon Contemporary Art Daily.
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Det er krevende å komme gjennom nåløyet med å få tilbud om å
lage separatutstillinger eller å bli kuratert inn i utstillinger når man
er i etableringsfasen, og juryerte gruppeutstillinger er en god vei
inn i fagmiljøet.» A K Dolven sier noe tilsvarende: «Landsdelsutstillingene, som Nordnorsken, hvor jeg bodde, var et første steg
til å bli del av et miljø, en verden jeg ønsket å ha en dialog med,
da det å være kunstner ofte er et yrke du jobber for deg selv».
Østlandsutstillingen er altså en viktig inngangsportal for mange
kunstnere – til å bli sett og til å bli del av et fagmiljø. Kjell Varvin
beskriver fagmiljøet rundt Østlandsutstillingen i oppstarten på
1970- og 80-tallet slik: «Det var viktig å delta mest mulig over
alt for å vise overfor myndighetene at våre aktiviteter var liv laga.
Det oppsto tettere bånd mellom kunstnerne som deltok, entusiasmen var stor, vi heiet på hverandre. Jeg vet ikke om vi tenkte
særlig på karrieren i det hele tatt, det gjaldt bare å få vist tingene
og være aktiv.»
Mange omstendigheter rundt Østlandsutstillingen har forandret seg gjennom de siste førti årene, men det er minst like
viktig for kunstnere i dag som den gang med steder å vise frem
kunsten sin, og fokuset på et godt fagmiljø og prinsippet om
fagfellevurdering har blitt stående.
Mona Lalim, som mellom 2009-2014 har hatt styreverv i
Østlandsutstillingen, trekker frem at utstillingen skal vise et utsnitt
av det aktuelle kunstbildet og at juryeringen kombinerer ulike
kunstuttrykk og setter dem inn i en ny sammenheng. Men speiler
søkermassen det aktuelle kunstbildet? Etter selv å ha sittet som
gjestemedlem i juryen for 2019 er min erfaring at søkermassen
ikke er representativ for det svært varierte kunstfeltet på Øst
landet. Kan man jobbe mer aktivt med å få en bredere søkermasse?
Hva skal til for at ulike typer kunstnere søker seg til Østlands
utstillingen og for at den skal oppleves relevant og attraktiv for
flere profesjonelle utøvere? Jubileet er en gylden anledning til å
igangsette en offentlig samtale om dette.

Østlandsutstillingen 40 år
1979–2019 – et essay om
kunstnerstyring

Dette essay er en studie av Østlandsutstillingen(ØU) som et
eksempel på kunstnerstyrt formidling. Det trekker opp noen
av de historiske forutsetningene bak kunstnerstyring i Norge.
Så gjennomgår det år for år hvordan kunstnerstyringen er
kommet til uttrykk i ØUs 40-årige historie, og hvordan ytre
og indre faktorer har påvirket utstillingen og styringen av
den. Det avsluttes med noen vurderinger av om og hvordan
kunstnerstyringen av ØU har endret seg. I et jubileumsår er
det naturlig å begynne med den første utstillingen.
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Dag Solhjell

17

Den første utstilling i 1979 Om kunstnerstyring og
dens utfordringer
Arbeidet med å etablere en landsdelsutstilling også for Øst

UTSTILLINGEN
Den første Østlandsutstillingen ble åpnet 10.3.79 av ekspedisjonssjef Johs. Aanderaa i KUD i Galleri F15 i Moss. Aanderaa
var etter manges oppfatning hjernen bak kulturmeldingene tidlig
på 1970-tallet, den som kunstnernes nye organisasjonsmønster
etter 1974 åpenbart hadde tilpasset seg. 630 kunstnere hadde
levert inn 1370 arbeider, langt mer enn til de øvrige landsdelsutstillingene. I alt 233 arbeider av 219 kunstnere var antatt, derav
88 malerier av like mange malere, 83 grafiske blad av 73 grafikere,
21 tegninger av 19 tegnere, 24 skulpturer av 23 billedhuggere,
14 tekstilarbeider av 13 billedvevere, samt tre arbeider av tre
jurymedlemmer. Ca 17 % av innsendte arbeider var antatt, av
omlag 36 % av kunstnerne.
Den første Østlandsutstillingen var en meget bred mønstring,
med navn som var representative for det beste i Østlandets kunst
den gangen, med vekt på den noe yngre generasjon. Den «snille»
juryeringen speilet den demokratiske og inkluderende kunstpolitiske holdning i kunstnerorganisasjonene på den tiden. De fleste
antatte hadde bare med ett arbeid, og hadde fått flere andre
refusert, det gjorde at mange kunstnere kom med. I katalogen
sier Egebakken at styret har «sett det riktig å begynne noe forsiktig», underforstått med et relativt lavt antall antatte verk. Det
er enkeltverk som er vurdert, ikke om de representerer visse
holdninger eller retninger.
Flere fylkeskommuner hadde støttet utstillingen, mest Østfold
med 15 000 kroner. Oslo støttet ikke, men hadde med flest
kunstnere, et mønster som varte i 30 år.
Den fagteknisk inndelte juryen, lik den ved Høstutstillingen
på den tiden, reflekterte et kunstsyn der håndverksmessig kvalitet ble tillagt stor kunstnerisk verdi. Det var underforstått at hver
gruppe skal ha en god del kunstnere med, og at det var gruppens
jurymedlem som skulle ha mest å si i vurderingen av gruppens
arbeider. Det var også underforstått at utstillingen ville bli ganske
stor med mange deltakende kunstnere.
På møtet 8.5.79 reengasjeres Marc Maure som sekretær for
1980-utstillingen. 15. august vedtar styret allikevel å avslutte
hans engasjement med nesten øyeblikkelig virkning. Det vil
fordele sekretæroppgavene innen styret, «dette av rent praktiske
og økonomiske årsaker». I en periode ble også administrativt
arbeid behandlet som en oppgave under kunstnerstyringen,
trolig mer av nød enn av overbevisning. Frivillig eller lavt betalt
arbeid for kunstnere som arbeidet med kunstnerstyrte institusjoner eller utstillinger var vanlig.
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Hvordan kan Østlandsutstillingen forstås som en kunstnerstyrt
institusjon? Kunstnerstyring som fagforeningskrav fra kunst
nernes organisasjoner overfor staten og som statlig kunstpolitisk
prinsipp, har meget lang tradisjon i Norge. Det bidrar til å sikre
armlengdes avstand mellom politikk og kunst, og det styrker kun
stens autonomi. Kunstnerstyringen eksisterer imidlertid ikke i et
vakuum, men påvirkes av og må tilpasse seg krefter både utenfra
og innenfra kunsten selv.

ØSTLANDSUTSTILLINGEN ER EN KUNSTNERSTYRT ÅRLIG
SALONG FOR KUNSTNERE I SYV ØSTLANDSFYLKER
ØU er kunstnerstyrt. Det vil si at den styres av kunstnere valgt av
demokratisk ledede kunstnerorganisasjoner som de selv er medlemmer av. Den har følgende særtrekk:
ØU er en årlig utstilling med åpen innsendingsrett (enhver
kan sende inn som tilfredsstiller statuttenes krav til geografisk
tilhørighet); innsendte arbeider bedømmes av en jury valgt av og
blant medlemmer av de aktuelle kunstnerorganisasjoner og som
selv har kvalifisert seg som medlem ved å delta på denne eller
tilsvarende utstillinger; juryeringen er anonym (juryen vet ikke
hvem som har laget de verkene som sendes inn); juryen skifter
hvert annet år; kunstnere som ennå ikke er kvalifisert til å stemme
på juryen kan oppnå en slik kvalifikasjon om de blir antatt av den.
ØUs utstillingsform skriver seg tilbake til det statlige franske
kunstakademiet med sine «salonger” på 1700-tallet. I Norge ble
salongen innført i 1884, da staten opprettet Statens kunstutstilling, kalt Høstutstillingen (HU) og gjorde den helt kunstnerstyrt
i 1888. Salonger er utstillinger der uetablerte kunstnere får måle
seg mot etablerte, og kan bli deres likemenn om de blir antatt. I
salonger velger kunstnere sine kvalitetsbedømmere blant sine
kolleger, sine dommere blant sine konkurrenter.
I form er ØU og HU samme type utstilling. Mens HU er statlig,
finansieres ØU av syv fylkeskommuner. HU er stasjonær, ØU er
ambulerende. Mens HU er både produsent og arrangør, er ØU bare
produsent av utstillingen, og ikke dens arrangør på visningsstedet.
Som eneste landsdelsutstilling inngår ØU i et internasjonalt
regionalt samarbeid, med en søsterutstilling i Schleswig-Holstein
som partner.
TRE KUNSTPOLITISKE PRINSIPPER
BAK KUNSTNERSTYRING
Kunstnerstyring har vært et bærende prinsipp i den statlige
kunstpolitikken siden 1818 og frem til 1980-tallet, og er det
fortsatt på deler av kunstfeltet. Med unntak av de femten årene
mellom 1869 og 1884 og de fem okkupasjonsårene 1940-45, har
staten satt kunstnere valgt av deres egne organisasjoner inn i
evaluerende og styrende organer der statlige midler ble anvendt
til kunstformål. Prinsippet var enkelt: staten bevilger, organisa-

GJENSIDIGE TILPASNINGER MELLOM KUNST OG POLITIKK
Forholdet mellom det politiske feltet og kunsten er dynamisk. Nye
fremstøt fra politisk hold må gjennom krefter i et kunstfelt som
tolker og bearbeider fremstøtene før forholdet faller på plass i et
nytt mønster. Tilsvarende vil fremstøt fra kunstfeltet overfor det
politiske feltet bli møtt med reaksjoner som skal ivareta både
politikkens og forvaltningens krav. Det var for eksempel slike
gjensidige tilpasninger på 1970-tallet som ga grunnlag for etablering av de distriktsorganisasjoner for kunstnere på Østlandet
som i 1978 samlet sto frem med planer for sin egen ”salong” med
krav om at den skulle bli statlig finansiert.
Relasjonen mellom politikk og kunst står ikke stille, men
endrer seg med de omstendigheter hver av dem til enhver tid
befinner seg i. Da staten for eksempel delegerte ansvaret for
finansieringen av en del kunstformål til fylkeskommunene i 1995,
skapte det nye relasjoner mellom kunstnerstyring og offentlig
sektor. Det skjer med store virkninger for forholdet mellom ØU
og fylkeskommunene på Østlandet, særlig etter 2000.
KUNSTINTERNE TILPASNINGER
Mellom kunstens egne institusjoner og posisjoner skjer det også
gjensidige tilpasninger. Organiseringen av juryarbeid har endret
seg fra en fagspesifikk organisering henimot en mer konseptuell
organisering, der bedømmelse av kunstverks innhold og teoretiske
forankring har større betydning enn bedømmelse av deres utførelse.
Juryens endrede sammensetning speiler kunstens mer mangfoldige
og teknikkoverskridende kunstformer. Fremveksten av det person-

lige kuratoriats betydning i produksjon av kunstutstillinger har også
satt sitt preg på arbeidet i ØUs jury. Kunstnersentrenes utvikling
mot å bli kunstsentra, med svakere binding til sin regions kunstnere, gjør dem mer aktuelle som arrangører av ØU og deres
kuratorer som medlemmer av juryen.

ET HISTORISK PERSPEKTIV
Tre særlig sentrale begivenheter i norsk kunstpolitikks historie har
lagt det kunstpolitiske grunnlaget for at ØU ble etablert i 1979:
Den statlige ”Tegneskolen” fra 1818, som også var Norges første
kunstnerorganisasjon; etableringen av Statens Kunstutstilling
(Høstutstillingen) i 1884 med den nødvendige etableringen i 1888
av den nye kunstnerorganisasjonen Bildende Kunstneres Styre
(BKS) som ansvarlig produsent og arrangør; og den nye statlige
kulturpolitikken fra midten av 1970-tallet og de i tid sammen
fallende endringer i billedkunstnernes organisasjonsformer.
Tegneskolen. Prinsippene i den norske statlige kunstpolitikken
om kunstnerstyring, armlengdes avstand, og kvalitetskontroll i
regi av organiserte kunstnere ble etablert allerede i 1818. Da
bevilget Stortinget penger til etableringen av en kunst- og tegne
skole organisert som et kunstnerstyrt akademi av kunstnere,
arkitekter og andre «kunstkyndige» – den var den første kunstner
organisasjon. Akademiet drev den statlige kunstskolen, utdannet
arkitekter, var jury for den årlige utstillingen og statens rådgiver
i alle kunstspørsmål, godkjente mesterbrev for håndverkere, ble
etter hvert styre og innkjøpskomite for Nasjonalgalleriet (i 1836),
og stipendkomite for statlige stipendier (fra 1839). Dens navn
skiftet, men het frem til 1869 «Den kongelige kunst- og tegneskole i Christiania». Da ble akademiet oppløst som kunstner
organisasjon og skolen lagt direkte inn under departementet.
Skolen fikk senere navnet Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), som i 1996 ble en del av Kunsthøgskolen i Oslo,
som i 2018 kunne feire 200 år.
Høstutstillingen. Prinsippene om kunstnerstyring, armlengdes
avstand og kvalitetsbedømmelser ble gjeninnført da Stortinget i
1884 bevilget penger til en årlig Statens Kunstutstilling. Den ble
en salong kalt Høstutstillingen, basert på åpen innsendingsrett
og anonym juryering med valgte kunstnere som jury. Staten krevde
at det ble opprettet en kunstnerorganisasjon som hadde ansvar
for utstillingen på statens vegne. Den kom i 1888. Stemmerett
ved valg av jury og utstillingens styre, hadde bare de som var blitt
antatt på utstillingen tre ganger, fra 1930 fem ganger, eller var
innkjøpt en gang til Nasjonalgalleriet. Styret fikk navnet Bildende
Kunstneres Styre (BKS). Det fikk rett til å oppnevne flertallet i det
statlige Nasjonalgalleriets styre og dets innkjøpskomiteer. BKS
fikk flertall i alle stipendkomiteer, og ble statens rådgiver i kunstsaker, og styrte selvsagt juryeringen av Statens Kunstutstilling.
Da Statens kunstakademi ble grunnlagt i 1909, ble BKS også styre
for akademiet. I 1930 fikk det Kunstnernes Hus. Da Bildende
Kunstners Hjelpefond ble etablert i 1948, ble BKS også styre og
administrasjon der. BKS var imidlertid et styre uten noen medlemsorganisasjon og sto ikke ansvarlig overfor andre enn departementet.
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landet begynte i 1978. Det resulterte i at den første Østlands
utstillingen ble åpnet av ekspedisjonssjef Johs Aanderaa på
Galleri F 15 i Moss 10. mars 1979. Den ble senere vist i Lillehammer
Kunstmuseum og De Sandvigske Samlinger, og i Sandefjord
Kunstforening.

sjonsvalgte kunstnere evaluerer og fordeler, og staten kontrollerer.
Slik ble et annet bærende prinsipp til: det skal være en armlengdes avstand mellom de statlige organer og de som mottar penger
til kunstformål. Avstanden ble holdt av en mellomliggende instans
av kunstnere som er valgt av sine kolleger fra samme kunstnerorganisasjon. Et tredje bærende prinsipp er at staten stiller
kvalitetskrav til de som skal tilgodeses med offentlig støtte, og
det skulle kunstnerstyring og systemet med armlengdes avstand
garantere.
Kunstnerstyring, armlengdes avstand og kvalitetskrav danner
et fundament for kunstens autonomi, dens rett til med full uavhengighet å bestemme reglene for hvordan kunstverk fremstilles,
kvalitetsbedømmes og belønnes. Autonomi sikrer kunstneres
ytringsfrihet, og ivaretar publikum rett til selv å velge hvilken kunst
de vil se og eventuelt kjøpe.
I dette essayet skal Østlandsutstillingens historie studeres i
forhold til de politiske prinsippene om kunstnerstyring, armlengdes avstand, kvalitetsbedømmelse og autonomi.
Det blir ikke kunstnerstyring av det om enkeltkunstnere eller
grupper av kunstnere står for en virksomhet. Da kalles det gjerne
kunstnerdrevet. Det finnes mange flere kunstnerdrevne tiltak enn
det finnes kunstnerstyrte, og mange drives av uorganiserte kunstnere. Det kunstnerstyrte betegner særlig de institusjoner som
finansieres over offentlige budsjetter og styres av kunstnerorganisasjoner som har forhandlingsrett med staten.
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KUNSTNERSTYRING OG KVALITETSBEDØMMELSENS
LEGITIMITET
Under kunstnerstyring skjer kvalitetsbedømmelse som et oppdrag
fra den som finansierer den begivenhet som skal kvalitetssikres,
i Norge stort sett bare offentlige organer. ØUs funksjon, først for
staten og så for fylkeskommunene, er at en jury av valgte kunstnere
bidrar til å kvalitetssikre de kunstnere som blir medlemmer av
kunstnerorganisasjonene på Østlandet og som dermed kan stemme
både på medlemmene av juryen og ØUs styre. Å bli antatt gir
«poeng» for uetablerte kunstnere i kvalifiseringen for medlemskap
i kunstnerorganisasjonen.3 Et tiltak for å holde på kvalitets
bedømmelsens legitimitet er å skifte ut juryen fullstendig hvert
annet år. Det vil trolig være en tendens til at juryens laveste
terskel går der hvor kunstverk ikke vil tilfredsstille krav til medlemskap i en av distriktsorganisasjonene. I praksis vil den nok være
betydelig høyere, og særlig etter at antallet antatte kunstnere er
blitt så lavt.
Kunstens autonomi er avhengig av at det er steder på kunstfeltet som er innrettet mot å invitere det nye i kunsten inn og gjøre
den synlig for publikum og kritikere. Det nye er i stor grad forbundet med det som lages av unge kunstnere. Det nye blir slik
en kvalitet i seg selv, i tillegg til verkenes iboende egenskaper.
Østlandsutstillingens betoning av fri innsendingsrett og stadig
nye juryer skaper et slikt autonomiens sted.
Den belønningen som stimulerer kunstnere til å sende inn til
ØU, er den kunstneriske anerkjennelse som utstillingens jury er i
stand til å gi dem. Betraktes denne anerkjennelsen som vesentlig
lavere enn den de allerede har, synker interessen for å utsette seg
for juryering blant kunstnere som har størst ambisjoner og evner
til å skape det nye. Jo lavere anerkjennelse de som sender inn
har, jo lavere anerkjennelse kan det antas at ØU har.
FORVALTNINGSREFORMER – FRA STATSBUDSJETTET TIL
INTERFYLKESKOMMUNAL FORVALTNING
ØU startet opp med en fast post på statsbudsjettet, uten en
usikker forsøksfase overvåket av Norsk kulturråd, slik tilfellet var
for de andre landsdelsutstillingene. I 1991 ble den statlige støtten
overført til fylkeskommunene, men som øremerkede midler. Da
øremerkingen opphørte i 1996 forsvant den økonomiske tryggheten, og fylkeskommunenes politikere og kulturbyråkrater kunne
få en hånd på rattet. Kunstnerstyringen ble noe mindre selvstendig,
den armlengdes avstanden kortere, men den uavhengige kvalitets
bedømmelsen med fri innsendelse og anonym juryering besto.
En ekstra utfordring for ØUs finansieringsunderlag var at antallet
fylkeskommuner som skulle betjenes var større enn for de andre
landsdelsutstillingene, og at ingen var formelt forpliktet til å støtte,
særlig fordi Oslo sto utenfor i mange år. Imidlertid, så lenge de
syv fylkeskommunene ikke hadde noen formell samordning av sin
politikk overfor ØU forble de politiske føringene ganske svake,
kunstnerstyringen ganske upåvirket og armlengdesavstanden
stor. Men usikkerheten økte.
Situasjonen endret seg etter at de syv fylkeskommunene
inngikk i et forpliktende samarbeid i 1988, kalt Østlandssamar-

beidet (ØS). Der var også Oslo med. Det etablerte en kulturgruppe bestående av representanter fra kulturområdet i alle
fylkene, med en egen kulturdirektør. Derfra begynte det omkring
år 2000 å komme ganske sterke signaler om ønskede endringer.
Den sterkeste påvirkning på kunstnerstyringens former hadde
imidlertid at ØS så at de i ØU hadde noe som kunne fungere i
dets utenrikskulturelle politikk. Det ga ØU en sikker og mer
romslig finansiering, og en kunstnerisk engasjementsform som er
unik blant landsdelsutstillingene. Men før det var kommet så langt
hadde ØU en lang og delvis turbulent historie bak seg.

Initiativ og forarbeidet
til ØU i 1978
Før ØU kunne åpne på Galleri F 15 i Moss ble det utført et utred
ningsarbeid av en arbeidsgruppe. Den arbeidet imponerende
raskt. Til tross for ulike synspunkter på hvordan utstillingen burde
organiseres, ble det til slutt full enighet. Dermed var grunnlaget
lagt for å søke om statlig støtte.

FORARBEIDET I 1978 – MOTSTRIDENDE SYNSPUNKTER PÅ
IDEEN OM EN LANDSDELSUTSTILLING FOR ØSTLANDET
10. mars 1978 vedtok 7 distriktsorganisasjoner4 enstemmig å «gå
inn for å etablere en Østlandsutstilling på linje med andre landsdelsutstillinger i vårt land». En hurtigarbeidende arbeidsgruppe
skulle nedsettes «som får som oppgave å tilrettelegge forholdene
slik at den første utstillingen kan gjennomføres våren 1979.»
Vedtaket er undertegnet av Egil A. Egebakken, formann i Akershus
Bildende Kunstneres Forening (ABKF).Fra møtet foreligger et
grundig referat laget av Inger Kvarving. Det møtte 14 kunstnere
fra distriktsorganisasjonene (DO), to fra Bildende Kunstneres Styre
(BKS), og en fra Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO).
Inger Sitter fra BKS mente at landsdelsutstillingene var
«forgårder for fremtidens høstutstillinger». Flere delte hennes syn
på landsdelsutstillingene som «rekrutteringsutstillinger». Men i
praksis, mente hun, ville Østlandsutstillingen i kraft av de mange
kunstnerne som ville sogne til den, «faktisk komme til å ligne
ganske meget på en tradisjonell høstutstilling.»
Rune Brynestad fra NBFO foreslo en tredeling: Østfold-Vestfold-Akershus, Buskerud-Hedmark-Oppland, Oslo. Distrikts
representantene var delt i synet på en, to eller tre utstillinger – i
Oppland var det allerede tatt initiativ til en Opplandsutstilling.
Det ble også foreslått en samlet felles utstilling, som så ble delt
og vist ulike steder. Flere foreslo lokal juryering, så felles juryering
og til slutt en jury for deling i flere mindre utstillinger. Noen mente
det skulle foretas en «grovsortering på grunnplan», med en
«toppjury med en fra hvert distrikt”. Noen mente at «lekfolk»
kunne stå for det praktiske arbeidet, mens kunstnere juryerte.
Andre ville samarbeide med kunstforeningene. Brynestad mente
at juryen ikke burde komme fra distriktet. Han var mot lokale juryer,

juryen kunne reise rundt, og han advarte mot sentralisering for et
så stort distrikt som Østlandet.
Et forslag om ambulerende administrasjon, to eller flere
utstillinger med en hovedjury ble forkastet med stort flertall. Det
ble fattet et vedtak i fire punkter: 1) det etableres et arbeidsutvalg
for det videre arbeid, 2) Norsk kulturråd søkes om støtte til en
Østlandsutstilling, 3) tenke gjennom praktiske løsninger for en
interimsperiode, 4) kontakte eksisterende landsdelsutstillinger
for en fremtidig enhetlig utforming av reglement. Det var 10. mars
ikke full enighet om Østlandsutstillingens utforming.

EN ARBEIDSGRUPPE SKJÆRER GJENNOM
På neste møte 4. april ble det nedsatt en arbeidskomité med Egil
A. Egebakken, Jan Radlgruber, Per Magnar Staurnes5, Arne
Sørensen og Benn Bolt. Dens mandat var å 1) planlegge detaljer
om ØU, 2) bestemme juryeringsform, 3) avgrensning av deltakende kunstnere, 4-6) økonomi, administrasjon og vandreplan,
7) kontakt med andre landsdelsutstillinger. Komiteen ga seg selv
frist til 15. mai på å legge sitt arbeid frem for styrene. Allerede
13. april ble Norsk kulturråd søkt om 10 000 kroner i støtte til
dekning av utgifter etter regning.
Per Magnar Staurnes oppsummerte i et udatert dokument
arbeidsgruppens foreløpige forslag. Høstutstillingens egentlige
oppgave (å vise et tverrsnitt av norsk kunst i dag) har den ikke
maktet, hevder han:
Den har i stedet blitt presset inn i en rolle som nåløye for
debutanter og «børs» for kunstkjøpere. HUS sentraliserende
virkning er uheldig i forhold til dagens krav om desentralisering av kunstlivet i Norge. En ØU vil frigjøre HUS for dens
egentlige, og meget viktige oppgave.
I den endelige versjonen av arbeidsgruppens forslag fra 15. juni
er slike kritiske punkter betydelig dempet, en positiv tone hersket:
For å imøtekomme ønsket om et mer desentralisert utstillingstilbud også på Østlandet, er det naturlig at det
opprettes en Østlandsutstilling som vises på forskjellige
steder i Østlandsfylkene, utenom Oslo. ØU vil bli en åpen
utstilling og vil få en viktig rolle som rekrutteringsutstilling
for billedkunstnere på Østlandet, på linje med de øvrige
landsdelsutstillingene. En ØU vil frigjøre Høstutstillingen
for dens egentlige og meget viktige oppgave: «å vise et
tverrsnitt av norsk kunst i dag.»
Staurnes hadde også skrevet at alle landsdelsutstillingene ville
bli «Statens kunstutstillinger på linje med HU». Det falt også ut.
Det ble de da heller ikke. Dokumentet sier at ØU skal være
distriktsorganisasjonenes ansvar, at den skal arrangeres hvert år.
En fast stilling i 50 % skal stå for gjennomføringen, som anses som
en praktisk oppgave. To mulige utstillingsmodeller ble beskrevet:
1) en sentral utstilling utenfor Oslo, med oppdeling i tre deler
som vises hvert sitt sted geografisk spredt i regionen. 2) en
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Desentralisering av kunstnernes organisasjoner. Det var før 1970
etablert enkelte landsdelsutstillinger (Vestlandet i 1922, NordNorge i 1946, Sørlandet i 1969) og noen få distriktsorganisasjoner for kunstnere (Hordaland og Møre og Romsdal i 1931,
Rogaland i 1932, Trøndelag i 1949). Den nye kulturpolitikken på
1970-tallet stimulerte til dannelse av distriktsorganisasjoner for
kunstnere i alle fylker. De fikk flertall i en demokratisk styrt
nasjonal fagorganisasjon som avløste BKS, kalt Norske Billedkunstners Fagorganisasjon (NBFO) der også de landsdekkende
fagtekniske organisasjonene1 og UKS var med.2 Det ble også
opprettet fylkesvis kunstnerstyrte kunstnersentra. Et landsdekkende nett av landsdelsutstillinger ble etablert med ØU som den
siste i 1979. En Trøndelagsutstilling var blitt etablert i 1977.
Billedkunstnerne i Oppland og Hedmark (1975), Akershus,
Buskerud, Vestfold, Oslo (alle i 1976) og Østfold (1977) var de
siste til å etablere fagorganisasjoner, og de siste som fikk en
landsdelsutstilling. Da var mønsteret med statlig støttede landsdelsutstillinger allerede så etablert at ØU gikk direkte inn på
statsbudsjettet. Den var da den eneste landsdelsutstillingen som
i sin helhet var etablert, styrt og administrert av kunstnernes egne
distriktsorganisasjoner.
En modifisert BKS-modell ble etablert i hvert eneste fylke
eller landsdel. Det fremsto et triumvirat av offentlig støttede kunstnerstyrte organer: distriktsorganisasjon for kunstnere (erstattet
BKS); kunstnersenter (en variant av Kunstnernes Hus); og landsdelsutstilling styrt av distriktsorganisasjonene (etter modell av
Høstutstillingen). Fylkeskommunene fikk nye kulturpolitiske
organer, administrasjon og budsjetter. Gradvis overtok de finansieringsansvaret for det kunstnerstyrte systemet i sine områder.
Det fikk konsekvenser for kunstnerstyringens former, lengden på
den armlengdes avstand mellom det kunstnerstyrte og det politiske feltet, og formene for kvalitetsbedømmelsen av offentlig
finansierte kunstutstillinger, og dermed også for kunstens autonomi. ØU fikk det særlig vanskelig fordi det fikk syv fylkeskultursjefer som sine politiske foresatte. Historien viser at det også
kunne bli en fordel for ØU og berike dens virksomhet.
Oslo kommune, som også er et fylke, var allerede hjem for de
fremste nasjonale og statlig finansierte kunstnerstyrte institusjoner,
og var lite interessert i å bidra til kunstlivet i sine nabofylker. Det
tok omlag 30 år før Oslo kom fast med i finansieringen. Samtidig
var Oslo hjemkommune for rundt 50 % av de kunstnerne som
sognet til ØU. Det skapte problemer i mange år, og ble ikke løst
før etter at fylkene på Østlandet etablerte samarbeidsorganet
Østlandssamarbeidet.
De kunstnerstyrte institusjoner står ikke alene om å beskytte
kunstens autonomi. Det gjør blant annet også uavhengige kunstkritikere, ulike statlige og ikke-statlige stipendieordninger,
kunstmuseer, kunsthaller og noen kunstforeninger og private
gallerier. Kunstens autonomi beskyttes av en krets av likesinnede,
men innbyrdes konkurrerende instanser i alle deler av kunstlivet.

HØRINGSRUNDE MED KRITISK MOTSTAND
Allerede 15. juni ble arbeidsgruppens forslag sendt ut til distriktsorganisasjonene, med svarfrist 15. september. Det ble også
sendt til alle de fagtekniske organisasjonene, landsdelsutstillingene og en rekke museer og gallerier. Arbeidsgruppen hadde
arbeidet imponerende raskt og effektivt. De fleste var enig i
forslaget, bare juryen var et vanskelig spørsmål.
Buskerud Bildende Kunstnere foreslo (21.8) at juryen ble
bestående av formennene i hver distriktsorganisasjons kunstneriske råd, med en sekretær fra BKS. Vestfold Bildende Kunstnere
kan foreløpig ikke støtte forslaget om en slik «gigantisk sammenslåing» (30.8.) Den har sin egen juryerte og ambulerende sommerutstilling, med åpen innsendingsrett og juryering. Det blir
sendt inn 4-500 arbeider, 100 blir antatt, «en bra og oversiktlig
presentasjon». De synes det er vanskelig å engasjere seg i nok
en utstilling. De kan ikke begripe hvordan en utstilling med
foreslåtte 200 arbeider skal fungere godt for kunstnerne på
Østlandet. De tror mer på et samarbeid mellom to og to fylker.
Norske Grafikere (NG) hilser 1.9 tiltaket velkommen som et
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skritt i riktig retning for å løse problemene omkring et desentralisert utstillingstilbud, og som en avlastning for Høstutstillingen.
Den reiser imidlertid flere problemstillinger. Står «ikke alle likt
innenfor en organisasjon og har ikke alle samme krav på å få være
med på en utstilling»? Vil distriktsorganisasjonene løse dette ved
også å holde ujuryerte utstillinger for medlemmene? NG kan ikke
akseptere en felles jury for grafikk og tegning, «disse må skilles».
Dessuten bør det vurderes å ta inn foto på ØU. NG ønsker seg
også «suverene fagjuryer som selv avgjør opptak innen sin
gruppe». Det er «diskutabelt» at en enkelt representant for en
faggruppe skal avgjøre opptak i denne». NG foreslår derfor to
jurymedlemmer i hver gruppe, slik at et av de andre jury
medlemmene tiltrer gruppen ved tvist. Det foreslås også at de
jurymedlemmene som velges skal være medlem både av en
distriktsorganisasjon og en fagteknisk landsomfattende forening
tilknyttet NBFO. Arbeidsgruppen innfrir (brev 12.10) NGs forslag
om separate jurymedlemmer for tegnere og grafikere, men vil ikke
«uten videre» ta med foto på ØU. Det ble ingen eget jurymedlem
for foto selv etter at fotografi ble tatt inn.
21. juni 1978 søker ØU om 144 250 kroner i støtte fra Norsk
kulturråd. Rådet avventer KUDs behandling av søknaden. Samme
dato søkes også KUD om kr 144 250 i støtte for 1979. KUD svarer
med å bevilge 104 000 kroner, som skal inkludere utstillingsvederlag. Det er samme beløp som de andre landsdelsutstillingene
får. Dermed kom ØU direkte inn på statsbudsjettet. Norsk kulturråd og KUD hadde avtalt seg imellom at det var slik det skulle bli.

STYRE OG SEKRETÆR
I et referat fra et møte 9. november 1978 står det at «Nytt styre
for Østlandsutstillingen ble valgt ved et uhøytidelig møte i Akershus Fylkeshus.» Fra den arbeidsgruppen som hadde utredet og
forberedt etableringen møtte Egil Egebakken, Benn Bolt og Per
Magnar Staurnes, samt Øystein Sigurdson fra OBK og Birthe
Marie Løveid fra ØBK, i alt fem personer. De valgte, eller utnevnte
er vel riktigere å si, følgende styre, som trolig var foreslått fra de
respektive DO.
Egil A. Egebakken (ABK), formann), med Arve Hovig (OBK) som vara
Arne Sørensen (BBK), med Arne Jon Jutrem (HOBK) som vara
Åse Frogner (OBK), med Wenche Kvalstad Eckhoff (HOBK) som vara
Yvonne Hjerting (ØBK), med Arne Lindås (ØBK) som vara
Sunniva Tufte (ABK) med Kjell Varvin (ABK) som vara
Det må i løpet av kort tid ha skjedd noen utskiftinger i styret, fordi
et styrereferat fra 21.11 viser at Hans Saenger møtte som representant for ØBK, og at Hjerting opptrer som hans vararepresentant. Det kan være at ØBK har bedt om endring, eller at det har
vært en feil i nomineringen.
Før styrets første møte er det utarbeidet en detaljert oversikt
over styrets oppgaver. Det bygger på en innstilling fra den
arbeidsgruppa som hadde fremmet det endelige forslaget om
ØU. Oversikten var trolig utarbeidet enten av Egil A. Egebakken
eller Per Magnar Staurnes. Det er et imponerende dokument som

viser hvor langt man var kommet i planleggingen av den første
utstillingen. Det behandles trolig på styrets første møte.
Styret hadde sitt første møte 21.11.78. Da er Marc Maure
allerede engasjert som sekretær. Det konstaterte på neste møte
28.11 at bevilgningen på 104 00 kroner fra KUD var alt for liten,
og at bl.a. fylkeskommunene måtte søkes om bidrag. På møtet
9.1.79 fortalte sekretæren Marc Maure at han frivillig og på eget
initiativ hadde redusert sin timelønn fra kr. 59,- til kr 46,25 for å
forsøke å holde honorarutgiftene innenfor den vedtatte ramme.

JURY
Hver av de 6 distriktsorganisasjonene innstilte fem jurymedlemmer, et i hver gruppe. I tillegg kom BKS’ tre forslag til det sjette
jurymedlemmet. Ved fristens utløp var det kommet inn 201
stemmesedler på 33 innstilte kandidater. Den første jury:6
For malere: Lise Nicolaisen, vara Kaja Thorne Skjælaaen
For tegnere: Hans Gerhard Sørensen, vara Lise Stigen
For grafikere: Bjørn Willy Mortensen, vara Anders Kjær
For billedhuggere: Ola Enstad, vara Arnold Haukeland
For tekstilkunstnere: Sissel Calmeyer Karlsen, vara Tove Pedersen
For BKS: Olav Herman-Hansen, vara Sissel Colbjørnsen
I reglementet for den første ØU het det at «når man bedømmer
malerier fungerer maleren som formann (og har dobbeltstemme)
og tilsvarende for de andre.» BKS-medlemmet var vel tiltenkt en
rolle som oppmann. Den vanskelig oppnådde stemmeretten i BKS
garanterte deres kunstneriske kvalifikasjoner.

1980–1984
De store utstillingenes tid
I et referat fra styremøte i 8.5.79 heter det i pkt 3. «Generelt. Man
må regne med at utstillingen stadig vil bli større.» Det vil bli prob
lematisk, og noen mulige løsninger blir påpekt, bla. a. «Begrense
utstillingens omfang til ca 300 verk (men hvordan?)». Deling av
utstillingen både på steder og fylker ble også nevnt. På samme
møtes spørres det også om ikke juryen har vært for streng.
Utover på 1980-tallet opplever mange kunstnere det som
problematisk at antallet antatte verk på ØU ikke steg som for
ventet, men derimot gikk noe ned. Mellom 1980 og 1984 lå
antallet antatte arbeider på et snitt på rundt 200. Flere juryer
måtte allikevel begrunne sin «strenge» holdning.
I katalogen for 1980 skriver juryleder Einar Granum et forord, som
sier mye om synet på kunsten på den tiden:
Kunst i ordets videste forstand kan oppfattes som et
forsøk på å skape orden og mening i en tilværelse fylt av
usikkerhet og tilfeldigheter. Kunsten søker ikke bare

muligheter, men det absolutte. Den lar seg ikke definere
innenfor eksakte formler, noe som igjen forteller en hel del
om dens vesen. Kunsten er i første rekke en komponent
av vårt sinn, en del av det som går ut over alle grenser og
som verken kjenner begynnelse eller slutt, hindringer eller
eksakte mål. Kunst er uttrykk for menneskets trang til fri
omforming av sine omgivelser, for å tilpasse disse nye
tanker og ideer.
Styret bekymrer seg for utstillingens størrelse, den forventes å
øke i tiden fremover, til over 300. Året før hadde formannen i
NBFOs Sentralstyre vektlagt fagpolitiske oppgaver i sin katalogtekst: «Bedre kår for kunstnerne er også bedre kår for kunsten,
og nødvendig for å kunne skape det mangfold og rikdom som
flest mulig mennesker skal ha del i.» Det tok mange år før kunstnernes arbeidsinnsats for ØU ble belønnet med mer enn knapper
og glansbilder.
Det er antatt 245 arbeider, derav fire av juryens medlemmer.
Det er påfallende mange kjente navn med. Ingen er betegnet som
«debutanter». Kategorien «Andre former» er oppført som egen
gruppe med seks arbeider av fem kunstnere. Det er stort sett
collager og materialarbeider. Foto er ennå ikke med.
11 arbeider av 10 kunstnere er i katalogen for 1981 oppført
under «Andre former». Det er stort sett collager og materialarbeider, resultater av håndens arbeid. Granum sier bl.a. i sitt
forord at «Vårt største problem er å finne frem til brukbare lokaler
rundt om i landsdelen som er store nok til å ta imot representative
utstillinger av dette formatet. Man ber alle som steller med kulturbygg av enhver art å ha dette i tankene ved planlegging.»
Problemet består også i jubileumsåret i 2019. Etter hvert skal
noen av kulturhusene huse ØU.
Ekspedisjonssjef Johs. Aanderaa skriver et eget forord i
katalogen, med tittelen «Kunstnarstyrt formidling». Han kommenterer departementets økonomiske bidrag, «men vi hadde ellers
ingen innverknad på opplegget. Det kunne vi trygt overlate heilt
til organisasjonane». Videre sier han:
Den kunstnarstyrte formidlinga er ein enorm ressurs i vårt
samla kulturarbeid. Den nære kontakten kunstnarane
dermed også får med publikum, dei som skal ta i mot og
oppleve denne kunsten, har stor verdi for dialogen mellom
kunstnarane og samfunnet. …. Men dialogen med publikum kan og bør være ein viktig stimulans til å gi enda
klarere uttrykk for det ein inst inne opplever og vil formidle
til andre.
Det kan se ut som Aanderaa forestiller seg at de deltakende
kunstnere er til stede i utstillingen og der møter publikum.
Formannen Rolf Hidle kommer med et hjertesukk i sitt katalogforord i 1982: Vi må «fremdeles misunne de øvrige landsdelsutstillingene deres faste sekretariater som ordner alt praktisk
arbeid. … (ØU) administreres fra en stuekrok på en liten øy i
Hemnessjøen i Søndre Høland!» Hidle bor der.
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tredelt utstilling som hver vises to steder. Arbeidsgruppa gikk inn
for den første modellen, fordi den vil samle størst oppmerksomhet, og skape forventninger til delutstillingene. Utstillingssteder
kan skifte hvert år. Det virker uavklart om ØU skulle vises i Oslo.
Det ble foreslått å bruke skattekommune som kriterium for å
delta, med fremlagt ligningsattest som bevis. «Hvis alle med
tilknytning til Østlandsområdet skulle kunne sende inn til ØU, så
ville dette omfatte brorparten av alle landets kunstnere.» Komiteen
fremmet forslag på en rekke praktiske punkter. Noen spørsmål
ble holdt åpne, som hvor mange arbeider som skulle kunne vises.
Juryen skulle inndeles fagteknisk: en maler, en tegner/grafiker,
en billedhugger, en tekstilkunstner, og så et medlem oppnevnt
av BKS. Hver distriktsorganisasjon skulle innstille en jurykandidat
til hver faggruppe, bare medlemmer kunne innstilles, men ikke
nødvendigvis fra eget distrikt. BKS kunne innstille tre kandidater
til juryen, de kunne også være magistre eller andre typer kvalifiserte personer. Alle kandidater skulle innstilles til administrasjonen. Ut fra de 31 innstilte kandidater skulle distriktsorganisasjonenes medlemmer velge de 5 til juryen ved urnevalg.
Arbeidsgruppa presiserte at juryen måtte ta hensyn til de
lokalene ØU skulle vises i, og at alle arbeider som var antatt på
åpningsutstillingen, var berettiget til å delta på delutstillingene.
Juryen skulle også foreta oppdelingen i tre underutstillinger, uten
å ta distriktsmessige hensyn. Innsendelse og returtransport skulle
betales av deltakerne. Hver kan levere to arbeider i maksimalt to
grupper. Juryen stemmer inn arbeider ved simpelt flertall. Ved
sammensetning av delutstillingene tas ikke distriktsmessige hensyn.
Det var utarbeidet et enkelt budsjett, med 13 utgiftsposter
og 3 inntektsposter, der egeninntekter var anslått å utgjøre ca
1/3 av utgiftspostene. Arbeidsgruppen foreslo et budsjett på til
sammen 144 250 kroner netto for første utstilling. ØU skulle
finansieres av Norsk kulturråd, bidrag fra fylkene og gjennom
salgsprovisjon.

1985–1998
Plassproblemer og
de slemme juryene
Etter de første årene med et stort antall antatte arbeider og stort
sett bare ett arbeid per kunstner, har juryene begynt å skjære
ned. Antatte arbeide har sunket til under halvparten av det som
var vanlig de første årene. Det skaper protester. I 1986 har ØU
fått fast ansatt sekretær - Liv Omdal. Hun hadde stillingen i 25
år. Jan Kolstad ble engasjert som utstillingsleder. Det ble slutt
på at det var kunstnere som, stor sett frivillig, påtok seg ansvaret
for det administrative arbeidet.
I 1985 ble det i Akershus Bildende Kunstneres Forening (ABKF)
drøftet det forhold at bare 100 av 1150 innsendte arbeider ble
antatt. ABKF spør 28. mai 1985: «Blir ØU juryert i hjel til en liten
eksklusiv utstilling, en lillebror til HU?… Vi opplever at flere og
flere kunstnere ikke finner bryet verdt å sende inn arbeider.»
Det påvises også at ØU med 525 organiserte kunstnere får
omtrent samme støtte som Nordnorsken med 60 kunstnere. Det
er en skjevhet i statsstøtten, hevdes det.
«Faktum er at vi selv velger juryen. Men, hvorfor blir kunstnere
som velges inn i juryen så ‘slemme’ og ‘hårdhendte’? Er det makt,
prestisje eller redsel for ikke å vise at de er kvalitetsbevisste nok?
Verdige oppgaven? Er en liten eksklusiv utstilling spennende/
frodig? Viser den bredden av norsk kunst i dag? Er den nåværende
form rettferdig?»
Bjørn Melby Gulliksen skriver i et katalogforord i 1985 om
ØU: «Det som skulle være en bred mønstring av hele landsdelenes kunstliv, står i fare for å bli et smalt utvalg, mer representativt
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for juryens smak enn for det som lages av god kunst på Østlandet.
Det enkleste og riktigste ville være å lage en større utstilling til
glede for både publikum og kunstnere.» Gulliksen mener at fylkene og kommunene må gi mer støtte, og åpne idrettshallene for
ØU. Han var helt i utakt med den utviklingen som skulle komme.
Foran utstillingen i 1986 orientert styret juryen:7
Videre må dere ved endt juryering se over utvalget av
bilder. De skal inn i relativt små kunstforeninger (takhøyder
og kvm.). Vi må ikke gjøre det vanskelig for kunstforeningene å montere utstillingen. Vi kan ikke risikere at de blir
nødt til å ‘juryere bort’ noen bilder. Styret vet at juryen er
suveren, likevel er det utopi å tro at en jury ikke må ha i
bakhodet at det finnes en plassmessig og økonomisk
ramme. Og videre: Juryen må ikke skjære ned en utstilling
til ‘innenfor benet’, slik som det skjedde i Trondheim for
en tid siden. Det synes klart at det også bør finnes en viss
minimumsramme for utstillingsstørrelsen.
Det er antatt 134 arbeider av om lag 130 kunstnere. Per Chr. Vatn
spør på juryens vegne i katalogen: «Vil vi ha en frodig, mangfoldig, spennende, variert utstilling, der Østlandskunstnerne er bredt
representert og som publikum liker. Eller skal det være en prestisjefylt nåløyeutstilling av hva som ligger helt fremme i tiden, en
utstilling som blaserte kunstinteresserte til nød synes er spiselig?
Er dette en reell spørsmålsstilling?» Han avslutter slik: «Vi ønsker
ikke en juleutstilling i stort format».

IKKE LENGER OVERVÅKING FRA BKS,
EN IKKE-KUNSTNER TAR PLASS I JURYEN
Fra 1987 er det ikke lenger noen BKS-representant i juryen.
I 1989 opphørte det å eksistere som et nasjonalt fagteknisk
(i motsetning til fagpolitisk) organ. Desentraliseringen av billedkunstnernes symbolske makt på nasjonalt nivå er fullført. Det er
ikke lenger BKS som representerer den høyeste kunstnerstyrte
kunstfaglighet. Det ønskes allikevel en ekstern representant i
juryen, som for å kvalitetssikre juryen arbeid med et nasjonalt
kjent navn. Som en prøveordning fra 1987 har styret foreslått å ta
inn et kunstkyndig jurymedlem som ikke er kunstner. Den første
blir kunsthistorikeren Holger Koefoed, som bare har talerett, ikke
stemmerett. Det er det første lille tegn på noe som blir sterkere
etter hvert, at kuratorer og kuratorisk tenking kommer inn i juryeringen. Han skriver en innledning i katalogen for 1988.
Hidle kommenterer juryens arbeid i et katalogforord i 1987:
«Noen vil nok synes at det er i strengeste laget når bare snaut 10%
av de innsendte arbeider er kommet med. En utstilling på under
hundre arbeider fordelt på ca. 80 kunstnere kan ikke gi noe helt
bilde av alt som rører seg i landets mest kunstnertette del. Likevel har den fått en viss bredde uten å miste helhetspreget. De
forskjellige distrikter er også jevnlig representert, selv om det
hensyn ikke har vært avgjørende for juryeringen.» «Tanken har
meldt seg» skriver Hidle, «om å gi utstillingen større spennvidde
ved også å innby enkeltkunstnere eller grupper som gjesteutstil-

lere», men det vil neste års ØU gi svar på. Det er antatt 97 verk.
Det vises for første gang en video, i gruppen «andre teknikker».
I katalogen for 1987 skriver kunsthistorikeren Jan Åke Pettersen, daværende intendant i Drammens kunstforening der årets
utstilling ble vist, bl.a. «ØU er i hovedsak en presentasjon av
utvalgte vekster fra underskogen i vår landsdel. Her finner vi
vanligvis ikke så mange høye trær, og det er heller ikke formålet
med utstillingen.» Derimot vil man på ØU også «finne spiren til
et nytt stort tre, og det vil med stor sannsynlighet være en heslig
eller i beste fall en noe uvant opplevelse for de fleste.» Denne
spiren bør omplantes til et annet sted «hvor den kan vokse og bli
et praktfullt tre.» Petterson peker på det åpenbare, at ØU ikke
kan støtte opp under bestemte kunstnerskap over tid. Det er et
generelt trekk ved kunstnerstyrt formidling: den kan ikke favorisere
bestemte «lovende» kunstnere, den kan ikke ha «stall». Det må
andre ta seg av.
Juryleder Turid Holter skriver i katalogen for 1989 om regelen
om at fagrepresentantene har dobbelt stemme når arbeider innenfor deres krets blir vurdert. Det er klokt, mener hun, men det kan
føre til stemmelikhet (3 mot 3 stemmer). «Årets jury har løst dette
problemet ved at vi har invitert kunsthistorikeren Svein Thorud som
deltaker i juryen med stemmerett nettopp i slike situasjoner, ellers
bare med talerett». Han fortsetter også i 1990, men senere blir
det ikke invitert inn flere slike eksterne jurymedlemmer.
I katalogen for 1989 har tidligere styreleder Rolf Hidle et eget
forord der han omtaler alt det frivillige arbeid som kunstnere i
styre og jury har utført de første 10 årene i ØU. Han trekker frem
noen av dem: Inger Kvarving, Kjell Varvin, Tor Esaiassen og Jan
Kolstad. Han er selv en av de som har bidratt mest.

FRA JURYERING AV ORIGINALER TIL JURYERING
AV LYSBILDER
I 1990 er den første ØU med to-trinns juryering. I stedet for å
sende inn originale arbeider til juryen, skulle de nå sende inn
lysbilder til en første juryering. Først i neste trinn skulle de utvalgte
sende inn originale arbeider til en andre juryeringsrunde.
Juryen har i 1991 invitert to gjestekunstnere: Per Kleiva og
Willibald Storn. De viser eldre arbeider fra 1970-tallet. Juryens
formann Tor Hognestad skriver i katalogen at hensikten var «å vise
at billedkunstnerne også er samfunnsbevisste og kritiske mennesker som lar seg engasjere». Budskapet er dessverre like
aktuelt i dag, legger han til.
SKOLEVERKET OG FOLKET BLIR VIKTIGERE
Fra 1993-94 begynner et mer aktivt samarbeid med skoleverket,
med omvisninger for skoleklasser, og tegne- og diktkonkurranse
med premier. Det er i denne perioden Norsk kulturråd starter opp
prosjektet med «pilotgallerier», der Akershus kunstnersenter blir
et av de første. Det innføres samtidig en «Folkets pris» – en
avstemning blant publikum om best likte arbeid.
Fra 1995 finansieres ikke lenger ØU direkte over statsbudsjettet. Staten bevilger nå støtten til ØU (og de andre landsdelsutstillingene) som øremerkede overføringer til fylkeskommunene.

ØUs politiske oppdragsgiver er under overføring fra staten til
fylkeskommunene. ØU er på vei fra en situasjon med én klar
finansieringskilde med erfaring fra prinsippet om armlengdes
avstand til syv mindre klare uten slik erfaring.
I katalogen for 1995 skriver juryleder Jørgen Knoff bl.a.: «Å
juryere er en umulig oppgave.» Men «å gjøre det umulige er en
spennende utfordring. Det innebærer å våge en konfrontasjon
mellom sitt eget subjekt og andre kunstneres subjekt, riktignok
med den tro at det inne i og bakenfor det subjektive ligger mer
objektive grunner og den profesjonelle erfaring som bare oppnås
gjennom langvarig fordypelse og strev. Dette kalles det subjektives og objektives dialektikk.» En jury er en symbolsk form for å
objektivere medlemmenes subjektive smak. En jury vet ikke hvilke
kunstneres arbeider den bedømmer og argumenterer ikke for sine
valg, den mener at valgene er argumentet. For personlige kuratorer er det omvendt. De skal argumentere for sine valg, gjerne i
kataloger, og skal aktivt fremme bestemte verk og bestemte
kunstnere. Som utvelgere representerer kuratorer et sterkere
subjektivt innslag i utstillingsarbeidet, uten anonyme vurderinger.
Men en jury er også et kuratoriat.

IKKE LENGER «ANDRE FORMER»
Katalogen for 1997 er for første gang redigert gjennomgående
alfabetisk, uten inndeling i faggrupper. Samtidig er kategorien
«andre former» borte. I katalogen skriver juryformannen Asgeir
Midthjell: «Et av våre mål har vært å vurdere kvalitet i de forskjellige uttrykksformer og teknikker, enten formspråket er nytt eller
gammelt. Men at nysgjerrigheten er størst på det nye er opplagt,
og personlig kunne jeg ønske noe mer innsendelse av de yngste
og frekkeste.» Det er første gang en juryleder så tydelig har gitt
uttrykk for sine personlige preferanser. Det «nye» er også et
kvalitetskriterium. Slik må det kanskje være i en kunstnerstyrt
landsdelsutstilling.
I katalogen for 1998 skriver han: «Vi har vært en litt ‘snill’ jury
i den forstand at vi har antatt arbeider i overkant av hva lokalene
‘ideelt’ sett kan romme. Altså at vi har prioritert en tett utstilling
med stor bredde, enn en luftigere smalere utstilling. Selv om det
enkelte verk ikke gis optimalt rom, noe kollektive utstillinger av
denne type sjelden kan gi, mener vi at en bred og tett presentasjon kan ha en sjarm i seg selv. Men likevel er det flere refuserte
arbeider vi gjerne skulle ha vist, så kvalitetsvurdering ble ikke vårt
eneste kriterium for utvalg.» Det er bare 3-4 flere arbeider i 1998
enn i 1997. Han viser til at mange uttrykk i samtiden er svært
plasskrevende, og da kan særlig den unge generasjonen av
kunstnere bli skadelidende.
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17 arbeider av 13 kunstnere står oppført under «andre former».
Noe høyere antall blir det ikke før i 1998-2000, de siste årene for
den gamle fagtekniske gruppeinndelingen. Her er fotografier for
første gang med, halvparten av de antatte «andre former». Katalognr. 176 har tittelen «Teknologien overtar». Det er et nesten
synsk uttrykk for det som skal komme.
I Hidles katalogforord i 1983 heter det bl.a. «Bevisstheten
om vår kulturelle arv er den plattform vi bygger vårt menneskeverd
på. Et folk uten kulturell bakgrunn ville være et rotløst folk uten
identitet. Kunst og kultur er en viktig del av en nasjons ansikt. …
Kanskje er det fordi kunstnerne avspeiler ‘tidsånden’ på en
avslørende måte som forklarer hvorfor det innen en del nasjoner
finnes en fiendtlig holdning til fri kunstutfoldelse.» Dette var før
Berlinmurens fall og den flerkulturelle kulturpolitikken. I 1984
skriver han i katalogforordet: «For hvert år er det blitt vanskeligere
å få bevilgede midler til å strekke til. Uten en betydelig gratis
innsats ville ikke utstillingen latt seg gjennomføre.» Han selv sto
for en god del av gratisinnsatsen.

Året 2000 er et særlig kritisk år for ØU. Det innevarsler flere år
med usikkerhet om fremtiden, før en gjensidig tilpasning faller på
plass i et stabilt mønster. ØU bringes inn under sterkere politisk
påvirkning, på godt og ondt. Den utløsende årsak er at den
statlige bevilgningen gjennom fylkeskommunene ikke lenger er
øremerket. Den fylkeskommunale bevilgningen må prioriteres
innenfor budsjettrammer fylkene selv kontrollerer. ØU må rettfer
diggjøre seg overfor hver enkelt fylkeskommune, og hver fylkes
kultursjef må rettferdiggjøre sine bevilgningsforslag overfor fyl
keskommunale politikere. Mellom ØU og fylket er det ingen instans
utenom ØUs jury som holder noen armlengdes avstand. Det er
ingen tradisjon i fylkeskommunene for å holde seg på avstand fra
de kunstinstitusjoner som de støtter, slik det er i staten.
Etter 1999 fant ØU et format på mellom 70 og 80 antatte
verk. Antall innsendte verk har holdt seg konstant på mellom 1000
og 1500 helt siden starten. Juryene blir mer opptatt av å skape
helhetlige utstillinger enn bare å bedømme enkeltverk.
I katalogen for 1999 skriver juryformannen: «Juryen har villet gripe
fatt i kraften og vitaliteten den frie innsendelsesretten representerer. I starten av utvelgelsen har juryen tatt stilling til det enkelte
kunstverk uten å ta særlige utstillingsmessige hensyn. Respekten
for det enkelte kunstverk har stått i fokus. Først i sluttfasen har en
utstillingshelhet vokst fram.» Den siste setningen peker frem mot
noe som blir tydeligere etter hvert – at juryen tenker på den
endelige utstillingen som en kuratert helhet. Den skal være mer
enn summen av sine enkeltverk. I de neste 20 årene blir juryens
avveining mellom vektlegging av det enkelte kunstverks kvalitet
og det å skape en helhetlig utstilling et tilbakevendende tema.
Jo sterkere vektleggingen av utstillingens helhet eller konsept
blir, jo mer kan det virke begrensende på den frie innsendingsretten, som forutsetter at hvert innsendte verks kvalitet blir bedømt
på egne premissser.
Det er en god del omvisninger for skoleklasser, med kunstnere
som omvisere. Det kåres fortsatt en «publikums pris». Det er ikke
nok for fylkeskultursjefene på Østlandet.
Buskerud fylkeskommune reduserer sin bevilgning til ØU, noe
ØU reagerer på. Fylkeskultursjefen påpeker i brev til KUD av
3.4.2000 flere forhold som berettiger reduksjonen: Buskeruds
tilskudd har ligget høyere enn andre fylkers, økonomien er
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strammere, ØU synes kostnadskrevende, den har i år ingen
utstillingssteder i fylket, derfor er ingen omvisninger for skoleklasser aktuelle. Når den kommer, blir den bare vist ett sted, og
det er bare få steder den kan vises. Utstillingen er viktig for
kunstnerne, men det påpekes at ØU er «smalere» enn tidligere.
Derfor mener fylkeskultursjefen det er «på tide å drøfte hvilken
form ØU skal ha fremover, både mht. selve utstillingen og til
sekretariat.»
Når fylkeskommunene har fått det politiske ansvaret for ØU,
mener de seg berettiget til både å kritisere utstillingen og å ta
initiativ til å få den endret. En slik direkte kritikk med krav om
endringer ville aldri kommet fra kulturdepartementet. Det er for
å slippe at departemental kritikk kan føres tilbake til den sittende
statsråden, og dermed det politiske nivået, at staten ønsker å
desentralisere bevilgninger til kunstformål som må kvalitetsbedømmes på skjønnsmessig grunnlag. Den armlengdes avstand
mellom kunst og politikk er i ferd med å bli noe kortere for ØU.
Litt av kunstens autonomi står på spill. Det oppsto også en ny
situasjon da åtte fylkeskommuner på Østlandet, derav de syv som
ØU dekker, i 1998 etablerte et nettverkssamarbeid kalt Østlandssamarbeidet (ØS). Den har en nettverksgruppe av fylkeskultursjefer. De neste 7-8 årene blir en periode med vanskelige
gjensidige tilpasninger.
Buskerud står ikke alene i sin kritikk. I Liv Omdals referat fra
et møte 25. oktober 2000 mellom ØU styre og fylkeskommunene
fremgår det at det legges et press på ØU for at den skal oppfylle
fylkeskommunale ønsker. Nettverksgruppa for kultursjefer på
Østlandet «ber om forslag til endringer og ønsker å påvirke dem».
Fra kritikken er bl.a. «for dyrt og for få visninger». ØU svarer at
man får mye for pengene. ØU bør vises også i Oslo, det er et
problem fordi Oslo nøler med å bidra.
Et møte i ØS 12.12.2000 for Nettverksgruppe for kultur, der 3
representanter for ØU er til stede under sak 29/00, konkluderer
bl.a. med:
- man er positiv til ØU, «men vil i fremtiden vanskelig kunne
forsvare økonomisk støtte til et arrangement som når ut til få
og er dyrt. ØU må i så måte finne seg i å konkurrere med et
økende antall gode lokale initiativ.»
- «ØU anbefales å vurdere om arrangementets form er i tråd
med dagens behov»
- «Konkret bør man se på om utstillingen kan gjøres mer tilgjengelig»
- «ØU konkluderte med at de vil ta disse signalene på alvor,
og at de vil bruke det nyopprettede saksbehandlerforumet
for utviklingen av arrangementet fra 2002 og utover.»
Kulturgruppen i Østlandssamarbeidet forventer at styret i ØU
utarbeider ulike konsepter for utstillingen som den kan vurdere.

DEN FAGTEKNISKE JURYEN FORLATES
Fra 2001 er juryen tredelt, den fagtekniske inndelingen er borte.
Et medlem er for to-dimensjonal, et for tre-dimensjonal og et for

audio-visuell kunst. De tre medlemmene samarbeider tverrfaglig
heter det. Det utpekes ingen juryleder, det gjøres senere år.
Med juryens nye sammensetning er noen bånd til de landsdekkende fagtekniske organisasjonene og deres kunstsyn skåret
over. Den kompetanse de står for, anses ikke lenger så relevant
for juryens oppgaver. De tre nye gruppene representerer ingen
organiserte interesser på kunstfeltet. Slik sett har ØU skaffet seg
større kunstnerisk uavhengighet. Samtidig legges det til rette for
at juryen sterkere vil betone utstillingen som helhet, med mindre
vekt på å kvalitetsvurdere det enkelte innsendte arbeid isolert.
Forutsetningen for den nye juryordningen er utviklingen på kunstfeltet selv, der særlig unge kunstnere skaper arbeider som dels
overskrider de gamle gruppegrensene, dels befinner seg helt
utenfor deres inndelinger med helt nye teknikker og uttrykksformer som video og videoprojeksjoner, performanser, installasjoner,
stedsspesifikke verk, land-art og andre. Trolig favoriserer det de
yngre kunstnerne, som raskest tok i bruk de nye digitale teknikkene. De ble først «dataalfabetisert».
«Den nye juryen med 3 medlemmer gikk inn for å lage en liten
ØU ut fra en idé” heter det i katalogen for 2001. Kuratortenking
blir et nytt trekk ved juryeringen av ØU, som utfordrer den frie
innsendingsretten. «Juryen har valgt å ta inn færre verk … for å
skape en variert utstilling med større fokus på hvert enkelt verk.»
Styret ønsket å gå inn for et forbedret pedagogisk tilbud med
veiledning til lærerne og evt. elevoppgaver, presentere noe til de
fylkene som ikke har ØU det året, lage en pris eller et stipend,
lage en bedre katalog. Om temautstillinger blir det sagt at det
kan føre til færre innsendte arbeider.
ØUs styre møter i 2001 nettverksgruppa for kultur i Østlandssamarbeidet, som hadde bedt om «forslag til endringer» i ØU.
Følgende forslag ble diskutert: «landskapet som medium/arena,
temautstillinger, satelittutstillinger, en modell for visning i et halvt
år og i 6 fylker samt en modell der ØU blir delt opp i to mindre
utstillinger og vises i 3 fylker og på 2 visningssteder hver.» En
fyldigere katalog er ønsket, med mer tekst og bilder. En gruppe
er nedsatt for å «diskutere videre ØUs framtid», tre fra ØS og tre
fra ØU. Her utfordres både kunstnerstyringen og armlengdes
avstand.
I et styrereferat fra 24.9.2001 sies det om ØS at de «vil ikke gi
penger med mindre vi gjør en endring på utstillingens form de
mener de kan akseptere.» Men ØU tar igjen: «ØU bør presse ØS
på motivasjon, be dem være mer konkret – de har vært tydelig nok
på hva de kan tenke seg – men det er mulig det er uheldig for ØU.
Fra ØUs synspunkt fungerer utstillingen slik den er tenkt, og den
fungerer fint.» For ØU er det viktig å bevare kunstnerstyringen.
I rundskriv fra ØS til fylkeskommunene datert 24.6.02 heter
det at «Styret i ØU har i samarbeid med Nettverksgruppa for
Kultur i ØS kommet frem til en ny modell for ØU. Den nye modellen ble vedtatt i møte 11. april i Nettverksgruppa for Kultur.» Den
nye modellen vil bestå av en stor utstilling og en liten tema/
turnéutstilling. Den store utstillingen er en landsdelsutstilling som
vises på våren i 3 uker, og som veksler mellom to faste utstillingssteder, det ene ett år, det andre stedet det neste. I tillegg skal

man ha en mindre tema/turnéutstilling på ca 20 verk basert på
3-4 utstillere, som blir plukket ut fra den store utstillingen av et
kunstnerisk råd.
Den større avhengigheten av fylkeskommunenes kultursjefer
har nødvendiggjort en tilpasning av konseptet for ØU til politiske
ønsker. ØS krever mer tilbake enn en kunstnerstyrt årlig utstilling
med fri innsendingsrett og anonym juryering. Den større friheten
som juryen synes å få, ser ut til å bli motvirket av sterkere bindinger av formål som er politisk prioritert. ØU er ved en korsvei der
den må endre retning. Tilpasningen til de nye politiske rammebetingelsene tar imidlertid flere år. Forholdet mellom politikk og
kunst blir ikke stabilisert før ØS får behov for ØU på et område
som tidligere ikke hadde vært aktuell for noen landsdelsutstillinger. I mellomtiden oppstår det flere kriser.

FORSØK MED NY UTSTILLINGSMODELL OG
KUNSTNERISK RÅD
Fra 2003 har ØU fått en ny modell med en stor mønstring som
vises ett sted (ØU I), og en turnéutstilling (ØU II) med noen få
kunstnere med flere arbeider. Turnéutstillingen skal vises i de
fylker som ikke har den store utstillingen, i ca to uker på hvert
sted. Den skal ha eget kunstnerisk råd og egen katalog. Den er
et prøveprosjekt i 3 år med evaluering etter 2 år. I 2003 ble den
nye modellen gjennomført innenfor samme økonomiske rammer
som tidligere år. Fylkeskommunene hadde ønsket «en modell alle
kunne være fornøyd med» (årsberetning 2004). Hver fylkeskommune skulle bestemme sin ramme for støtte slik at ØU hadde en
total budsjettramme å gå ut fra før arbeidet med utstillingen ble
igangsatt. ØUs styre og ØS ble enige om prosedyre for søknader
til fylkene. Med disse grepene skulle det bli noe større økonomisk
forutsigbarhet for ØU. Det skjedde ikke.
Samtidig blir juryen supplert av noe som kalles «kunstnerisk
råd», som fungerer som en kuratorgruppe. Det første rådet består
av en fra juryen, en fra styret og en kunsthistoriker. Det er ØUs
styre som oppnevner kuratorgruppen. ØU har ennå ikke en daglig leder som anses kvalifisert til denne type arbeid.
«Turnéutstillingen ble satt sammen av en del arbeider av de
6 utplukkede kunstnerne etter besøk hos dem. ØU II fikk et tema:
«Young Silence and Trauma». Det er et kuratorisk grep. Rådets
medlem Tone Lyngstad Nyaas skrev katalogteksten. «Katalogen
er en dokumentasjon over utstillingen.» «Selv om de fleste av
kunstnerne har en fellesnevner i utstillingstittelen er hver enkelt
kunstner blitt individuelt behandlet i katalogteksten.» Til hovedutstillingen ble det antatt om lag 70 arbeider. Både katalog I og
II er gitt et helt nytt grafisk design. Det samme mønsteret følges
i 2004, men katalog II gir en mer begrenset presentasjon av fire
kunstnere.
ET «TIVOLILIGNENDE SPETAKKEL»
I 2004-katalogen for ØU I skriver juryen: «Det synes nådeløst å
kutte så dramatisk, men er likevel nødvendig for å lage en fungerende, sammenhengende utstilling og ikke et tivolilignede
spetakkel. … vi etterstreber en helhetlig utstillingspresentasjon.»
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1999–2004
Utstillingene tar en
kuratorisk vending og
ØU går inn i en kritisk
fase i forholdet til
fylkeskommunene

Videre: «ØU I står ikke for konseptfanatisme – vi søker tvert om
å ‘rydde opp’ i det utrolig varierte og omfattende søkermaterialet, og trekke ut representative arbeider innen de ulike teknikker,
uttrykk og kunstneriske holdninger.» Det legges vekt på at juryen
for ØU II er «frittstående» som «ut i fra et kuratorønske om å trekke
ut en ‘ultimat essens’ av den innsendte samtidskunsten på Østlandet.»

2005–2009
Krisens løsning – en utenrikspolitisk vending

Til tross for den enighet som synes å herske mellom ØU og ØS,
er ØU fortsatt inne i en periode med økonomisk usikkerhet. Ikke
alle fylkeskommunene føler seg forpliktet til å støtte. Det går bl.a.
ut over katalogene, som blir ganske enkle. Nye argumenter må
fremmes overfor ØS, som at utstillingen gir «poeng» for uetablerte
kunstnere. «Buskerud fikk tre nye medlemmer i 2005 som hadde
det ene av de to søknadspoengene fra ØU.»8. Det interne
poengsystemet i NBK bidrar til å gjøre ØU attraktivt for unge og
ikke-etablerte kunstnere. Det å være poenggivende fremheves
som en verdi også for fylkeskommunene.
For 2005 hadde ØUs styre vedtatt at det bare skulle holdes
en utstilling med maksimalt 50 arbeider. Inntektene var sunket i
2004 og det fryktet ytterligere tap i 2005. Tre fylkeskommuner
bevilget ikke penger i 2005. Foran ØU 2006 hersket det stor
usikkerhet om finansieringsgrunnlaget. I årsberetningen for 2006:
«Den 3. mars hadde kontaktutvalget i ØS møte hvor det ble
vedtatt at ØU 2006 skulle gå sin gang. De 4 fylkene Akershus,
Buskerud, Hedmark og Vestfold stod bak vedtaket med 100 000
kroner hver». Akershus bevilget ytterligere 8000. Økonomien er
prekær. Det ble innført et påmeldingsgebyr for kunstnerne,
timesatsen for montering ble redusert, og juryeringen skulle
avklares på kortere tid. I 2005 ble det antatt 52 arbeider, året
etter 54.
I katalogen for 2006 sier juryen: «Juryens medlemmer ble
enige om at vi ikke skulle kuratere en utstilling, men hvert enkelt
arbeid skulle vurderes for seg ut fra formelle/profesjonelle kriterier uavhengig juryens smak og tidens trender. … Når utstillingen
likevel fremtrer som helhetlig skyldes det at mange av arbeidene
er knyttet opp til en tematikk og kritikk av det nasjonale, det
særnorske, det folkloristiske og av ‘annerledeslandet’ Norge på
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ØUs styre skriver i et udatert notat til juryen for 2008: «Som kjent
er ØU blitt pålagt av ØS om å gjøre noe for å sikre deltakelse fra
alle fylkene. Til ØU 2008 blir organisasjonene bedt om å nominere
en ung kunstner med 3-5 arbeider og minst ett skal antas.» Det
er for å sikre at iallfall en kunstner fra hvert fylke ville være med
på utstillingen. Det vurderes også å be alle som søker fra Oslo

om å oppgi sitt opprinnelige hjemsted i et annet Østlandsfylke.
Ove Bang Nørgaard svarer BKO v/ Egil Martin Kurdøl som i brev
av 16.4 «ønsker å vite om det demokratiske prinsippet om den
frie innsendingsrett også skal fravikes i framtiden og å si fra om
det kan forsvares at ØU fortsatt skal være poenggivende i NBKS
poengsystem».
Bang Nørgaard svarer bl.a. at ØU ble forelagt et ultimatum
fra ØS under en middag i Berlin i 2006, etter at ØU var åpnet i
Palais am Festungsgraben: «Enten måtte minst en kunstner fra
hvert av de deltakende fylkene garanteres plass på ØU ellers ville
man ikke støtte dens fortsettelse. Det var ikke bare snakk om et
krav fra noen fylkers side slik du skriver. Det var et umiskjennelig
ultimatum. Man forlangte å få et forslag på bordet innen ØS har
møte i Oslo 8. desember. Og vi ble vitne til en politisk hestehandel
angående hva som ville kunne skje på det forestående møte i ØS
hvis ikke ØU etterkom kravet. Alle protester fra øvrige tilstedeværende (kulturpolitikere og administratorer) og oss ble avfeid,
og Eva Rydhagen som fungerende styreleder ble utsatt for en
grotesk behandling. Jeg avsluttet brevet til BKO med: Oppgaven
slik jeg ser det går ut på å mildne skadevirkningene. At vi ikke
kompromitterer poenggivningen eller ØU.» Det er kunstner
styringens grunnprinsipper som står på spill, og som må fastholdes
for enhver pris.

EN SAMARBEIDSGRUPPE NEDSETTES –
REGELMESSIG EVALUERING BLIR INNFØRT
I 2008 ble en arbeidsgruppe med representanter for ØU og
kunstnersentrene nedsatt for å legge frem en innstilling med
forslag til organisasjonsmodeller for ØU. Det planlegges en
felles utstilling med kunstnere fra Østlandet og fra kunstnerorganisasjonen i Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland. Arbeidsgruppen fremla et forslag som førte til et vedtak i kontaktutvalget
i ØS 9. Forslaget er et columbi egg, og peker fremover mot en
stabil løsning.
«Kontaktutvalget gir sin tilslutning til at Østlandsutstillingen
defineres som et prosjekt tilknyttet ØS for perioden 2009-2011.
Deltakelse i prosjektet anbefales for de sju fylkeskommunene
(inkl. Oslo) som omfattes av Østlandsutstillingen.
Deltakelse fra kunstnere i Oslo er avgjørende for at ØU skal
opprettholde den kvalitet utstillingen har. For at utstillingen skal
være tilgjengelig for flest mulig, og for å få nasjonal oppmerksomhet rundt utstillingen, bør den bli vist i Oslo hvert år. Hele
eller deler av utstillingen bør kunne vises i andre deltakende
fylkeskommuner med få års mellomrom.»
ØU forutsettes å rapportere og delta i diskusjonsmøte med
fylkeskultursjefene (eller personer med tilsvarende stilling) minst
en gang i året. Det hører også med at avtalen skal evalueres
regelmessig, av en gruppe der både ØU og ØS er representert.
Kunstnerstyringen har fått sine begrensninger, men også sine
utfordringer.
For 2009 innarbeides 65 000 kroner i overføringen til ØS fra
hver av de sju fylkeskommunene som omfattes av ØU (alle unntatt Telemark). For årene 2010 og 2011 foreslås et tilskudd på

100 000 kroner innarbeidet i overføringen til ØS fra hver av fylkes
kommunene som deltar i ØU. Dermed var ØU blitt et prosjekt
innenfor ØS. Det kan virke som ØS måtte støtte ØU fordi den
ellers ikke kunne være en aktuell partner i samarbeidet med S-H.
Noe annet konkret samarbeidsprosjekt på kulturområdet hadde
ØS ikke.
«I forbindelse med at ØU skal vises i St. Annenmuseet i
Lübeck vil 2 tyske representanter delta sammen med dere igjennom 2. Juryering. Dette er en betingelse fra ledelsen for museene
i Lübeck.» Slik ble en utenlandsk kunstinstitusjon med på å
juryere ØU. Katalogen for 2008 er en omfattende og stor publikasjon med tittelen «Zeitgenössiche kunst aus Norwegen – die
Ostlandsausstellung», på tysk og norsk.

2010
Økonomien sikres og
administrasjonen
profesjonaliseres
Manglende økonomisk forutsigbarhet har ridd ØU som en mare
helt siden 2000. Det har gitt ØU lite handlingsrom. Tiden er kommet
for å fornye både den administrative og kunstfaglige siden av
utstillingen, og å legge mer arbeid i det enkelte lokale arrange
ment. Samtidig gjør en kuratorisk tenkning seg gjeldende om
utstillingens karakter. Styringsmodellen for ØU blir endret, ØU
får en noe friere stilling i forhold til distriktsorganisasjonene. Det
utenrikskulturelle engasjement kommer inn i fastere former.
Fra 2009 til 2011 er ØUs økonomi sikret forutsigbarhet med en
avtale med fylkeskommunene gjennom ØS. Den arbeidsgruppen
som ble opprettet i 2008 fremla forslag til nye statutter. Et skifte
i daglig ledelse og nytt kontorsted (etter anbudskonkurranse blant
kunstnersentrene som ble vunnet av Akershus kunstnersenter) i
2010 ble forberedt. Liv Omdal sluttet etter 25 år som sekretær
og daglig leder. En ny logo, nytt grafisk design og den første
nettsiden kom på plass. Innlevering til første runde i juryeringen
ble delvis gjort digitalt. En nettbasert omvisning på utstillingen,
lagt ut på www.ostlandsutstillingen.no ble tilrettelagt av en
kunsthistoriker. Dialog føres med distriktsorganisasjonenes
søsterorganisasjon BBK Schleswig-Holstein. Fra 2009 er katalogene større, og hver deltakende kunstner blir presentert med ett
arbeid hver. Samtidig blir antallet antatte kunstnere holdt på et
lavere nivå enn noen gang.
ØUs vedtekter endres for å gi mulighet for å utvide juryen
med ikke-kunstnere som ikke var medlemmer av eller valgt av DO.
I et referat fra et arbeidsutvalg med overskriften «Organisasjonsmodell 2008» fra et møte som trolig er holdt i begynnelsen av
2009, heter det om endringene i ØUs statutter: «… muligheten for
å styrke juryen i sitt arbeid med en til to ekstra representanter. …
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I 2005 inntreffer noe ganske unikt i landsdelsutstillingenes
historie. ØU blir engasjert i et varig utenrikskulturelt samarbeid.
Det interfylkeskommunale samarbeidsorganet ØS ser at ØU kan
brukes i det samarbeidet Østlandet som region har med den
nord-tyske regionen Schleswig-Holstein (S-H). Fylkeskommunene
får nå større forståelse for verdien av kunstnerstyring og arm
lengdes avstand. ØU blir et felles prosjekt for ØS.

en kritisk og humoristisk måte (..). De er antatt fordi de tematisk
hang sammen med andre arbeider, og fordi de hver især holdt et
høyt kunstnerisk nivå.» Det er blitt en tradisjon at juryen leser inn
en tematikk i det innsendte materialet, og fungerer som kurator
under 2. gangs juryering.
37 arbeider fra utstillingen i 2005 ble vist i Kiel, i Kieler
Volksbank, etter invitasjon fra ØS. Utvalget av arbeider ble gjort
av juryen på grunnlag av størrelse. Kiel-utstillingen skjedde i
forbindelse med 10-års jubileet for samarbeidet mellom Østlandssamarbeidet og delstaten Schleswig-Holstein. «Utstillingen
i Kiel ble en fin mulighet for kunstnerne og for ØU å vise seg
utenfor Norges grenser og for fylkene å markere seg også» heter
det i årsberetningen. Det er første gang ØU er engasjert i utlandet, og det er ØS som står bak.
31 arbeider fra utstillingen i 2006 utvalgt av juryen (på grunn
av plasshensyn) ble utstilt i Palais am Festungsgraben i Berlin.
Berlinvisningen var et initiativ fra Akershus fylkeskommune. I
årsberetningen heter det at utstillingen ble besøkt av noen tusen
mennesker.
Det var lenge uklart om det i 2007 ville bli noen utstilling,
siden økonomien ikke var sikret. Oslo bidro fortsatt ikke. ØS
mener at ØU må gå til utelukkelse av Oslo-kunstnere for å statuere et eksempel. Det foreslår at ØU vedtar at man i invitasjonen
for 2008 går ut med at det er siste gang Oslo deltar dersom det
ikke kommer en bevilgning. Den økonomiske situasjonen er så
uklar, at tanken luftes uformelt mellom representanter for ØS og
ØU om man skal ta en pause med utstillingen i 2007. Man er så
sent ute at en kriseplan må legges for å få den gjennomført i 2007.
Først 12. april ble det på et møte mellom ØU og ØS klart at det
ble ett visningssted i 2007 og en visning i Berlin. Kultursjef Erik
Vadholm i Akershus fylkeskommune presenterer på vegne av ØS
en rekke ønsker («bør drøftes») til ØU. Denne drøftingen førte til
en avtale i 2008.
Bare ett utstillingssted lot seg finne på grunn av sent klarsignal for igangsetting, og det først langt ut på høsten, i Galleri
Tangen Brenneri i Stange på Hedemark 13. Okt. til 17. Nov. I et
styrereferat heter det: «Fra administrativt hold ble det foreslått
en utstillingspause for 2007, fordi alt var blitt et halvt år forsinket.
Men på politisk hold ble det fastslått at OU 2007 skulle avholdes.»
I 2007 kom det opp forslag om å suspendere den frie innsendingsretten, og erstatte den med nominering av kunstverk
direkte til juryen fra grunnorganisasjonene. Fra BOA v Elisabeth
Medbøe kom det innvendinger, og de ønsket ikke å nominere
jury. Det var to grunner:
1) Det bryter med prinsippet om fri innsendingsrett
2) Mangel på kriterier som grunnorganisasjonene kunne anvende.

STORE FORMELLE FORANDRINGER
Året 2010 er kanskje det året ØU gjennomgår størst formelle
forandringer. Liv Omdal erstattes av kunsthistorikeren Martina
Kaufmann. Til forskjell fra sin forgjenger skal hun delta i juryen i
kraft av sin stilling, noe de nye vedtektene har åpnet for. Med sin
tyske bakgrunn blir hun også viktig i utviklingen av det norsk-tyske
samarbeidet innenfor rammen av ØSs samarbeid med delstaten
SH og dens kunstnerorganisasjon.
I 2010 ble ØU registrert som ideell organisasjon og forening
i Enhetsregisteret i Brønnøysund. De «eierskap» som DO tidligere
utøvet overfor ØU opphører. Det overordnede ansvaret for ØU
blir overført fra DO til et nyopprettet representantskap. I styret
oppnevner hver DO sitt medlem, som tidligere. Styret står nå
ansvarlig overfor ett representantskap, ikke syv DO og deres
årsmøter. Når den politiske oppdragsgiver er redusert til én
instans, reduseres også den kunstneriske oppdragsgiver til
svarende. Representantskapet skal bestå av 6 fra DO. 6 fra KS,
1 fra ØU (styreleder), daglig leder og utstillingsleder, de to siste
bare med talerett, men uten stemmerett. I 2013 ble antallet
medlemmer redusert fra 15 til 9, idet representantene for kunstnersentrene ble redusert til 2. Daglig leder for ØU er sekretær
uten stemmerett.
På den politiske siden har situasjonen vært at ØU må forholde
seg til syv fylkeskommuner. ØS er nå den eneste politiske «oppdragsgiveren». På den kunstneriske siden må ØU forholde seg til
ett representantskap. Det tilrettelegger for utviklingen av ØU mot
en mer selvstendig kunstinstitusjon.
4. januar startet ØUs sekretariat i nye lokaler i Akershus
Kunstsenter på Lillestrøm. Avtalen med ØS garanterte et årlig
tilskudd på 100 000 kroner fra hvert av de syv fylkene for inneværende og neste år.
Den Schleswig-Holsteinske landsdelsutstillingen «Landes
schau» ble vist i Rådhusgalleriet i Oslo tidlig på året. Styreleder
og en representant for Stenersenmuseet hadde deltatt i juryeringen. Utstillingen var en gjenytelse for ØUs visning i Lübeck i
2008. Ny fellesutstilling ØU/SH planlegges for 2012. Det heter
i årsberetningen for 2009 at den tyske søsterorganisasjonen
BBK S-H kunne være villig til å endre på det tyske utstillingskonseptet for å få til en felles utstilling. Ser vi her en «eksport»
av prinsippet om kunstnerstyring?
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Formelle evalueringer og
et sterkere kuratorisk grep
ØUs økonomiske avhengighetsforhold til ØS har bragt inn peri
odiske evalueringer som et innslag i forholdet mellom dem. Det
er som ØU i slike evalueringssituasjoner møter representanter for
et kritisk publikum. Det er ikke etablert mange slike situasjoner i
norsk kunstliv. Dels er denne type evalueringer et nytt generelt trekk
ved det kulturpolitiske styringsregime som blir gjort gjeldende på
det offentlig finansierte kulturområdet. Dels er evalueringene
et behov som er oppstått fordi det er syv fylkeskommuner som
skal være enige i avsetning av støtte til ØU. Med evalueringene
oppstår det et mulighetsrom for politisk innflytelse på den kunst
nerstyrte ØU. Samtidig åpnes det også et mulighetsrom for ØS å
bruke sin større kunstpolitiske frihet på nye måter. Den må møte
denne muligheten med argumenter som viser at kunstnerstyringen
også har politisk verdi. Samtidig blir det nødvendig for ØU å
reflektere systematisk over sin fremtid.
Høsten 2010 starter en formell evaluering av ØU som «3-årig
prøveprosjekt innen ØS». En evalueringsgruppe på 6 medlemmer
ble nedsatt på initiativ fra ØS med representanter for ØS (2), ØU
(2), kunstnersentrene (1) og distriktsorganisasjonene (1) «For å
få forutsigbarhet for begge parter bør evalueringsprosessen starte
høst 2010.»
Evalueringsgruppens formål er å «evaluere hvordan ØU som
et 3-årig prøveprosjekt innen ØS 2009-2011 og den nye visningsmodellen fra 2009 har fungert.» Gruppen er oppnevnt i og med
vedtak i ØS kulturgruppe, som vil ta imot evalueringen og legge
den frem for ØS Kontaktutvalg. Det vil gi grunnlag for videre samtaler med SH. Evalueringsgruppen skal ikke evaluere «landsdelsutstillinger som et generelt fenomen». Det som skal evalueres er
- Visningsmodell, økonomiske rammer, visningssteder – antall,
steder og fasiliteter, profil, presse, forankring i fylkene 		
(kunstnere, publikum, formidling, politisk), honorarsatser,
juryeringssteder
Mye av dette er temaer som hører inn under kunstnerstyringen.
Her inviteres et politisk organ, ØS, til å påvirke kunstnerstyringssaker.
ØU trenger forutsigbarhet fordi det må gjøres avtaler med
store utstillingssteder flere år i forveien. Det er en del av profesjonaliseringen i kunstfeltet at planleggingstiden blir lenger. ØS
trenger forutsigbarhet fordi det fortsatt er 7 fylkeskommuner som
innenfor ØS skal si seg enig i å bevilge like store beløp hvert år
til ØU. ØS trenger også forutsigbarhet fordi ØU skal inngå i det
utenrikskulturelle samarbeidet med SH, og det samarbeidet
krever flerårige avtaler. Det er som ØS finansierer ØU mot at den
skal være et hjelpemiddel i den utenrikskulturelle virksomheten.
Evaluering er nødvendig for å bli enig om flerårige avtaler
mellom ØU og ØS, og for at fylkeskommunene skal kunne argu-

mentere internt for å fortsette å bevilge penger til ØU gjennom ØS.
De nye statuttene i 2010 fremhever ØUs betydning med en
heftigere retorikk enn før. Den er trolig beregnet mer for de syv
fylkeskommunene enn for kunstnerne i regionen og deres organisasjoner. Dette er de første tre punktene:
1. Visjon kunstscene – fersk, engasjerende og aktuell!
2. Formål: To prinsipper: Fri innsendelse og en kunstnerisk
jury, skal sikre et mangfold og utstillingens kunstneriske
kvalitet.
3. Overordnet målsetting: ØU skal
Være dagsaktuell med fokus på kvalitet.
Ta pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et
bredt publikum.
Være en attraktiv visningsarena for kunstnere i regionen.
Årlig mønstring som skal presentere samtidskunst fra de
7 Østlandsfylkene.
Være ambulerende og vises på minst tre steder i regionen
(hvert år).
I følge de nye statuttene skal juryen bestå av tre valgte medlemmer og utstillingsleder. Juryen (de tre kunstnerne) velges for to
år. DO nominerer en kandidat i hver av gruppene to/tre dimensjonal og audiovisuell. Juryen velger selv sin leder. «Juryen forholder seg til styrets instrukser». Styre/jury/prosjektleder har
adgang til å innkalle ytterligere et eller to jurymedlemmer på fritt
grunnlag. Juryen må ta hensyn til at ØU er en vandreutstilling, og
at utstillingsstedene har sine begrensninger
Til juryeringen i 2010 ble det sendt inn 850 arbeider av 325
kunstnere til første juryering. 36 arbeider av 28 kunstnere ble
antatt – det laveste antall inntil da.
I katalogen skriver utstillingslederen bl.a. at «årets utgave av
ØU ønskes løftet opp over en utstilling bestående av gode, men
isolerte enkeltverk. Juryen ønsker å skape en helhetlig og godt
fungerende utstilling. Årets utstilling er spisset: både i antall
deltagende kunstnere og i fokus på helhetlig utstillingspresentasjon. … I forhold til tidligere år er antall verk drastisk redusert
og juryen har dessuten søkt å forsterke noen tendenser de har
sett i det innsendte materialet: Markering, Revir og Ekskludering.
Spissingen understreker den nye profileringen av ØU, der en mer
helhetlig presentasjon av utstillingen og et tydelig budskap for
hver utstilling er et mål.»
Det er laget en omfattende nettbasert presentasjon av mange
verk på utstillingen, betegnet som en «nettomvisning».

EVALUERINGEN OPPSUMMERES
Evalueringen oppsummeres 3.5.2011 av Erik Vadholm for ØS, som
også har konsultert med «kulturgruppen» i ØS. Det anbefales at
ØU fortsetter som prosjekt i ØS. «Rapportering skjer årlig til ØS
styrende organer.» «Gjennom den forutgående prosjektperiode
har ØU vist evne til å utvikle seg i retning av en mer effektiv og
utadrettet organisasjon.» Det er ingen instans innenfor kunstfeltet
som ville ha trukket denne type konklusjon, og slett ikke kulturdepartementet. ØU er imidlertid med på evalueringen. Det er en

av virkningene av tilnærmingen til det politiske feltet at ØU kan
vurderes ut fra sin effektivitet, og at vurderingene er åpne for alle
å se – noe de sjelden er i andre bevilgende instanser. En annen
effekt, og den er trolig ønsket, er sterkere forankring på det
enkelte utstillingssted. Fra fylkenes side anses det viktig (siden
alle deltar med samme beløp) å få opp antallet deltakende kunstnere fra fylkene utenfor Oslo (i 2009, -10 og -11 kom henholdsvis 56, 50 og 58 % av de deltakende kunstnerne fra Oslo). Ett fast
utstillingssted frarådes, «alle skal med».
Den frie innsendingsrett og en kunstnervalgt skiftende jury
vil kunne gi utstillingen et «fragmentarisk» uttrykk for publikum
heter det i evalueringen. Det bør vurderes om det skal inviteres
til innsending ut fra et gitt tema, eller om juryen bør finne tendenser i innsendte verk og tematisere ØU derfra? «Det er viktig
at kontakten til kunstnerorganisasjoner, kunstnersentrene og
fylkeskommunal administrasjon bedres.» Felles seminar nevnes.
Registreringen av besøkende er mangelfull, et bedre system bør
gjennomføres. Det foreslås også etablering av en årlig pris for
deltakere.
«Om ØU skal kunne markere seg i fremtiden, anser man
visjonen for utstillingen som avgjørende. Ambisjonen må vitne
om stadig søken etter utvikling og utkrystallisering av retninger,
om å kunne følge med i tiden. Mangfoldsbegrepet i kunsten blir
ofte brukt som et problem, men nettopp gjennom å dyrke frem
dette kan det ekstraordinære vokse frem og vise veien til det
særegne og sanne bilde av regionens ansikt. Det er her ØU har
vært og de skal revitaliseres og utvikles.»
«Østlandets kunstscene – fersk, engasjerende og aktuell!
Utstillingen skal være dagsaktuell, med kvalitet i fokus. Skal ta
pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et bredt publikum. Samtidig skal mønstringen være en attraktiv visningsarena
for kunstnere i regionen.» Mens antallet antatte kunstnere er gått
sterkt ned, skal utstillingen bli attraktiv både for kunstnere og
publikum. Det anses at «en større mønstring demonstrerer utstillingens styrke best og at denne vises på flest mulig steder på
Østlandet» heter det i evalueringen.
Det konstateres at ØU har formidlingsmessige kvaliteter til å
være interessant for utlandet, og har fleksibilitet og krefter til å
jobbe med tyngre kunstinstitusjoner på internasjonalt nivå. Det
er en ros til ØU, og en kompetanse ØS trenger. Slik aksepterer
ØS at ØU trer inn som en instans som holder en armlengdes
avstand mellom ØS og kunsten. I forholdet mellom ØU og ØS er
det både faktorer som forkorter den armlengdes avstand og
faktorer som forlenger den.
Om juryering: «Man bør ytterligere vurdere hvorvidt det skal
inviteres til innsending ut fra et gitt tema, eller at juryen skal finne
tendenser i innsendte verk og således sette sammen en utstilling
basert på eksempelvis et tema eller med utgangspunkt i hvor
utstillingen skal vises de enkelte år?»
Mulighet for å styrke juryen med en eller to representanter
kommenteres slik: «Å kunne ta inn personer med annen fag
kompetanse og referanser enn de rent billedkunstmessige.
Styrking av juryen vil kunne få flere etablerte kunstnere til å søke,
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ESSAY

Her ligger klare kunstmessige og administrative fordeler av å
kunne ha dette som en permanent mulighet i vedtektene, å kunne
ta inn personer med annen fagkompetansereferanse enn de rent
billedkunstmessige. Styrking av juryen vil kunne få flere etablerte
kunstnere til å søke, og øke interessen blant de yngre som ønsker
å bli juryert av en faglig tung jury». Arbeidsutvalget hadde med
tre representanter for kunstnersentrene, som ville kunne være
aktuelle som slike jurymedlemmer. Den nye ordningen kommer
til å styrke samarbeidet mellom ØU og KS.

og øke interessen blant de yngre som ønsker å bli juryert av en
faglig tung jury.»
Det ønskes lokal tilknytning med innslag av stedsspesifikke
verk på hvert utstillingssted. Satelittutstillinger med utvalgte
arbeider er kostnadsdrivende. I innbydelsen bør det oppfordrer
spesielt til tverrkunstneriske prosjekter og stedsspesifikke verk.

Samarbeidet med S-H ble videreført, med felles utstilling planlagt for 2012. Stram økonomi (50 000 i underskudd) førte til
permisjon av utstillingsleder, styreleder og kasserer for desember
måned. Første prisutdelinger – tre priser.
Fra 2011 er det laget en turnéplan for årene fremover, som
sikrer at alle syv fylkene (med unntak av Oslo) får besøk av ØU
minst hvert tredje år.
Prisjuryen besto av jurylederen, en rådgiver for kultur Akershus, og ØUs utstillingsleder. Prisen var å få med seks arbeider
på tysk-norsk fellesutstilling ”3+3” i Kiel, med dertil hørende
reisestipend. En tilsvarende deltakelse med tyske kunstnere var
avtalt på tysk side. På utstillingen deltok 3 norske og 3 tyske
kunstnere fra hver sin landsdelsutstilling sammen. «3+3» var et
norsk-tysk utstillingsprosjekt initiert av Østlandsutstillingen.
Martina Kaufmann, styreleder Anne Siv Falkenberg Pedersen og
Anke Müffelmann fra billedkunstnerorganisasjonen i Schleswig-
Holstein hadde utviklet prosjektet. Det var finansiert med en
kombinasjon av EU-midler, Østlandsutstillingen, kunstnerorganisasjonen og myndighetene i S-H, og sponset med transport av
Color Line. De norske deltakerne bodde hos tyske kolleger. De
norske kunstnere ble valgt av ØUs jury, de tyske på tilsvarende
måte i Tyskland med tillegg av «publikums valg».
Juryens leder Anne Biringvad skriver i katalogen for 2011 at
ØU i år søker å «synliggjøre utstillingen i det offentlige rom,
engasjere og involvere lokalbefolkningen – samt å utfordre
kunstnerne til å reflektere og la seg inspirere av sitt eget nærmiljø.
… bidra til en større bevisstgjøring rundt hvordan omgivelsene
våre forvaltes og hva som er identitetsskapende. Gjennom å
kommentere våre visuelle omgivelser samt stille spørsmål ved
hvem som ‘eier’ det offentlige rom – ønsker vi å vekke et engasjement rundt grensene for visuell forurensning.»
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SVAKERE OPPSLUTNING OM URAVSTEMNINGENE –
KUNSTNERSENTRENE BLIR FORETRUKNE VISNINGSSTEDER
I 2013 kom det inn 46 svar på uravstemningen mellom fire jurygrupper. I 2015 kom det inn 78 svar på uravstemningen blant syv
jurygrupper. De med flest stemmer fikk da henholdsvis 19 og 17
stemmer, de med minst fikk henholdsvis 3 og 4 stemmer. Lav
deltakelse i uravstemningen utfordrer juryens legitimitet.
Østlandsutstillingen har valgt kunstnersentrene på Østlandet
som sine foretrukne visningssteder. ØU deltar på flere arenaer enn
den åpne, juryerte og ambulerende landsdelsutstillingen i Norge.
A) ØU 2012 vises i 2013 i Brunsbüttel i Schleswig-Holstein. Prisvinnerne fra 2012 vises i Berlin (i delstaten S-Hs kontorer der).
B) ØU er ansvarlig for seminaret Kunst og ansvar i Galleri Zink under
Lillehammer Litteraturfestival. C) Den viser en performance på
Sigrid Undsets Plass under Lillehammer Litteraturfestival. D) Bidrar
til Kunstanlegg 4: Måneskinnsstien – Munch 150 i Åsgårdstrand.
Det er utarbeidet styreveiledning, instruks for kasserer,
instruks for styreleder, veiledning for distriktsorganisasjonenes
samhandling med ØU. Det interne styringsapparatet blir større
og mer detaljert. Økonomien er blitt forutsigbar, bidragsytere kan
gis rimelig vederlag. Styreleder og kasserer får avtalt økonomisk
kompensasjon, de øvrig i styret blir honorert for deltakelse på
styremøter.

Det vises i årsberetningen for 2012 til at ØU har «fokus på høy
faglig kvalitet i konseptutvikling, utvelgelse og presentasjon av
kunstverk.» Begrepet «konseptutvikling» sikter til at styret tenker
seg en eller annen begrensning eller et tyngdepunkt som ønskes
vektlagt i utstillingen, og at dette meddeles i invitasjonen til
utlysingen. Dette må juryen følge, om det ikke er juryen selv som
blant de innsendte arbeider velger et konsept som det tar hensyn
til i utvelgelsen av verkene. Men begrepet «konsept» er også
brukt om utstillingsmodellen.
I katalogen skriver styreleder Mona Lalim bl.a.: «ØU er preget
av variasjon, hvor skiftende visningssteder og samarbeidspartnere
utfordrer prosjektet og inspirerer til nyutvikling av utstillings
konseptet hvert år.» Juryen suppleres med et medlem blant av
visningsstedenes ansatte, en kurator eller utstillingsleder. Det er
kanskje herfra utfordringen og inspirasjonen kommer?
Juryleder Astri Tonoian skriver i katalogen under mellomtittelen
«Årets vinkling»: «I utvelgelsesprosessen har juryen forsterket noen
av de tendenser de så i det innsendte materialet. Juryen har vært
opptatt av å fremheve verk, der det formale og det innholds
messige forsterker hverandre.» Hun viser til at konsept og innhold
i de siste ti-årene har blitt fremhevet på bekostning av individuelle
verdier, «men i årets utvalg kan man se at de visuelle virkemidler
i stor grad har vært med på å fremheve og forsterke verkenes
innhold.»
Fra en oversikt over søkerne i 2013 er det mulig å skille dem
på kjønn. 81 % av søkerne var kvinner, av de som gikk videre til
2. gangs juryering var 71 % kvinner, av de 30 antatte kunstnere
var det 77 % kvinner. Østlandsutstillingen har trolig gitt kvinnelige
kunstnere gode muligheter for å slå gjennom i utstillings
sammenheng.
Prisjuryen består av juryleder, en kritiker og en fylkeskulturdirektør. Prisjuryene ser ikke ut til å falle inn under prinsippene
for kunstnerstyring, slik det for eksempel er i stipendiekomiteer.
Prisen for det mest markante verk var på 20 000 kroner til kunstfaglig relevant reisevirksomhet.

Mer enn en ambulerende
landsdelsutstilling
Det skjer en vekst i ØUs engasjement, særlig i tilknytning til
visningsstedene. Den opptrer på flere arenaer og på flere måter.
Det tysk-norske får nye samarbeidsformer.
Årsberetningen for 2014 gjør grundigere rede for alle sider ved
ØUs virksomhet enn noen tidligere årsberetning. ØU fremstår
som mer enn en juryert og ambulerende landsdelsutstilling med
åpen innsendingsrett. ØU «samarbeider også med lokale og
regionale arrangementer, arrangerer seminarer, tar initiativ til
samarbeid med andre landsdelsutstillinger og partnere i inn- og
utland.» ØU engasjerer seg på flere «arenaer”. Den fremhever som
året før utstillingens «fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse,

konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.» Begrepet «faglig»
synes å være likeverdig med begrepet «kunstnerstyring» som
garantist for kvalitet. Den lengste delen av årsberetningen heter
«faglig rapport». De tre utstillingsstedene betegnes som «profesjonelle partnere i de kunstnerstyrte kunst(ner)sentra».
Årsberetningene har fått mer preg av at de henvender seg til
de politikere og kulturbyråkrater i fylkeskommunene og i ØS som
bevilger penger til ØU. De gir dokumentasjon av forhold som vil
telle med i de evalueringene som skal gjennomføres hvert 4. år.
Mellom linjene fremstår ØS som ØUs oppdragsgiver ved siden
av DO. Beretningens form og innhold blir trolig også påvirket av
at det overordnede styringsorgan for ØU nå er et representantskap, og ikke syv separate distriktsorganisasjoner av kunstnere
og deres årsmøter.
JURY
Tre begrensninger gjaldt for juryen: 1) hele utstillingen blir vist
bare ett sted, et utvalg de andre to, 2) oppfordring til innsending
av tredimensjonale arbeider, med egen pris for det beste tre
dimensjonale arbeidet, 3) et stedsspesifikt arbeid og en performance var utlyst.Juryen omtales som «fagpersoner», med referanse til at kritikeren J. F. Michelet i 1979 hadde omtalt juryen
som «faglig». Da var imidlertid juryen delt opp i fem fagtekniske
grupper, og begrepet faglig hadde en annen betydning. To av
juryens medlemmer er ikke kunstnere.
I katalogen for 2014 skriver juryleder Astri Tonoian:
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JURY – NYTT REGELVERK FOR VALG
1) Hver DO sender inn forslag til tre jurymedlemmer, et til hver av
gruppene todimensjonal, tredimensjonal og audio-visuell. De
nominerte kan velges på årsmøter, eller av styrene i DO.
2) Administrasjonen setter opp de 7 forslagene for hver av de tre
gruppene, og sender dem ut til uravstemning til alle medlemmer
av DO, med svar til ØU. Det viste seg en svakhet ved denne
valgformen i DO: det kom inn få svar ved avstemningen.
3) De som får flest stemmer i hver gruppe danner til sammen
juryen, de som får nest mest blir vara. Daglig leder i ØU tiltrer
juryen. Ytterligere et eksternt jurymedlem kan trekkes inn for
enkelte utstillinger.
4) Juryen konstituerer seg selv og velger leder. Dette åpner for
at en ikke-kunstner kunne bli juryleder.

FØRSTE TYSK-NORSKE JURYERTE UTSTILLING –
KONSEPTUTVIKLING
Årsberetningen for 2012 reflekterer en betydelig vekst i både
ØUs virksomhet og dens selvbevissthet, med sin inndeling i ØU
som fenomen, utstilling og utenrikskulturelt prosjekt. Årets ØU
er den første fellesjuryerte norsk-tyske utstillingen «Stereo not
mono» som vises både i Norge og Tyskland. I juryen satt jury
lederen for ØU. De to andre norske var en frittstående kritiker og
en kurator i Punkt Ø. De to tyske var en kunstner og en kurator.
Bevilgningen fra ØS økte. Støtte til katalog kom fra den norske
og tyske ambassade. Det var 341 søkere fra begge land med 850
arbeider. Av 40 antatte verk var 12 av tyske og 18 av norske
kunstnere. I tillegg ble det vist to stedsspesifikke utendørsinstallasjoner på Galleri F15 og to satelittvisninger av videoer. Det ble
arrangert et besøksprogram for de deltakende kunstnere, med
symposium og besøksprogram.
Det er i katalogen opplyst i en fotnote at «Konseptet for
samarbeidsprosjektet mellom ØU, Galleri F15, BB-SH og Stadtgalerie im Elbforum Brunsbüttel har siden 2011 blitt utviklet av
Anke Müffelmann fra BBK-SH, Silke Eikermann-Moseberg, M.A
og daglig leder for Stadtgalerie im Elbeforum Brunsbüttel og
Martina Kaufmann, daglig leder for Østlandsutstillingen.» Når
kunstinstitusjoner trer inn i samarbeidet om ØU, blir kunstner
styring av organisasjonsvalgte kunstnere supplert med og til dels
også erstattet av kuratorstyring fra institusjonenes faglige ansatte.
Det kuratoriske grep blir ytterligere forsterket når det er institusjoner som produserer utstillingen i fellesskap.
For første gang kunne det betales fullt vederlag for hvert vist
arbeid for utstillingsperioden i Norge.

Innholdet i samtidskunst skal gripe, den skal være aktuell
for vår tid og den skal få oss til å se våre egne verdier som
en del av et verdensbilde, både hva vi som mennesker føler
og hvordan vi handler. Den frie kunsten kan på mange
måter være et måleinstrument som kan brukes til å forstå
hvordan et samfunn utvikler seg. Med høy sensitivitet,
kritisk røst og visuelt verktøy er kunstneren en potensiell
fare for den som ønsker å tie om uretten. (…) Men det er
ingen selvfølge at et verk har styrke nok til å formidle sin
egen intensjon selv om den handler om noe gripende.
Derfor har vi som en sammensatt gruppe innen visuell kunst
brukt tid til å observere, oppleve, diskutere og kjenne etter
om intensjonen i arbeidene er klare nok til å formidles i en
kollektiv utstilling. (…) Et gjennomgående trekk vi fant ved
veldig mange av kunstverkene var skildringer av sårbarhet,
frykt, usikkerhet, og lengsel etter noe som svinner, et
fravær av menneskelig innhold i vår tilværelse. Vi merker
en tydeligere bevisstgjøring av vår egen tids verdigrunnlag. At så mange velger å bruke naturen eller langsomme
prosesser som et element eller en direkte metode i sine
arbeider kan tolkes som om fasadeideologien er i ferd med
å briste og man søker seg til de grunnleggende verdier.
En mangel på menneskelighet, følsomhet, bevegelighet,
varme og relasjoner kommer tydelig frem i flere arbeider
som en forsterket kontrast til realitetsbildet. Til tross for
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enorme variasjoner i de formale uttrykk opplever vi kunstnernes søken til noe essensielt i kontrast til samtidens
flyktighet og fokus på virtuelle møter i en digital verden.

NY TYSK-NORSK UTSTILLING
Årets ØU var igjen en felles norsk-tysk utstilling, «Wer ist wo wer?
Was ist wo was?». Undertittelen var «Identitet: menneske og sted.»
Utstillingen i 2015 bygget på et samarbeid mellom Østlands
utstillingen, de tre kunstnerstyrte galleriene i kvadraturen i Oslo
(LNM, BOA, Tegnerforbundet) og den tyske billedkunstner
organisasjonen BBK Schleswig-Holstein.
Juryen hadde 7 medlemmer og 3 av disse ble valgt direkte
av medlemmene i distriktsorganisasjonene på Østlandet. Av de
tre tyske representantene i juryen var to kunstnere og en kurator.
En norsk kurator ble satt inn som frittstående jurymedlem. I tillegg
bidro representanter fra Performance Art Oslo til utvelgelsen av
performance-kunstnerne.
«Årets konsept ble, på initiativ fra Østlandsutstillingen,
utviklet i samarbeid med BBK Schleswig-Holstein i Kiel og de tre
Oslo galleriene BOA, LNM og Tegnerforbundet.» Utstillingen ble
vist i Oslo i Galleri BOA, Galleri LNM og i Tegnerforbundet. Et
tverrfaglig seminar med tema Art and Identity og et performance-
program ble avholdt i Oslo i juni. I konseptutviklingen deltok
Martina Kaufmann og styreleder Mona Lalim fra ØU, Siv Hofsvang
som frittstående kunsthistoriker, og kunstneren H. Jürgen fra BBK
Schleswig-Holstein.
Et ønske om å fremheve performance og det særskilte tematiske fokus relatert til begrepet «identitet» har vært nedfelt i
utlysningstekstene og i utviklingen av konseptet. Temaet ble også
gjenspeilet i utstillingstittelen og fungerte som en rød tråd i juryen
arbeid.”
«Gjennom utlysningen av prosjektet inviterte vi derfor kunstnerne til å svare på ulike spørsmål: Hvordan påvirker stedet hvor
kunsten sees (kunst i det offentlige rom, kunst på utstillinger,
kunst hjemme hos folk), den identitetsdannende prosessen hos
mennesker? Påvirkes kunstnerens og betrakterens egen identitet
av sted eller kunst?» Juryeringen baserte seg utelukkende på
digitalt materiale i 2015.
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Ny strategiplan
2016–2018
Det interne styringsapparatet i ØU blir stadig utvidet og raffinert.
Dels er det et svar på de økende krav til søknadsdokumentas
jon og rapportering som stilles utenfra, fra alle typer offentlige
bidragsytere. Dels skyldes det trolig at ØU får et økende antall
samarbeidspartnere på det enkelte visningssted. Det blir også
flere arenaer å forholde seg til. Det er rett og slett et større behov
for å planlegge og styre egen virksomhet. Det legges større vekt
på å bruke de kunstnerstyrte kunstsentrene som visningssteder
og samarbeidspartnere.
Styret i ØU vil i 2016 utarbeide en ny strategiplan for perioden
2016-2018, og en handlingsplan for 2016. Det har hatt omfattende diskusjoner, og har behandlet blant annet «kunstnerisk og
politisk forankring, synlighet og markedsføring, og økonomisk
forutsigbarhet.» Styreleder og daglig leder har hatt flere møter
med samarbeidspartnere i de syv fylkene. Det nedlegges mye
arbeid i å forbedre den lokale politiske forankringen for ØU. Det
ble vedtatt nye rutiner for valg av jury «som prøveprosjekt» fra
2016
ØU ble i 2016 vist i tre kunstsentra: Lillestrøm, Lillehammer
og Tønsberg. Det ble registrert nærmere 3000 besøkende, og
arrangert 76 omvisninger, nesten alle i regi av Den Kulturelle
Skolesekken (DKS), med forskjellig pedagogisk opplegg for hvert
sted. Av økonomiske grunner ble det ikke laget en katalog i
papirversjon, bare en nettversjon, og ikke betalt ut fullt utstillings
vederlag. Styret varsler en ny juryordning for 2017.
Ut over utstillingene produserte ØU både seminarer, performanser, kunstnersamtaler samt debatter på de tre visningsstedene
i Norge. For første gang ble det sendt ut et nyhetsbrev, til 600
registrerte brukere. De faste bevilginger ble supplert av tildelinger
fra Oppland fylkeskommune, og ekstra bevilgninger fra Vestfold
og Akershus fylke samt Tønsberg og Skedsmo kommune. De
utvidede lokale arrangementene kan få støtte ut over den som
bevilges over ØS. De kunstnerstyrte kunstsentrene bidro også
finansielt til formidling, montering og markedsføring og med egne
ressurser.
«For ØU er det essensielt at kunstnere er involvert i alle
prosesser, fra innsendelse av arbeid, til utvelgelse, montering og
formidling. Dette sikrer at utøvende og kunstformidlende eksperter møtes i alle prosesser, og det gir anledning til å diskutere
posisjoner med hverandre.» Kunstnerstyringen og ideologien bak

synes å bli forsterket når ØU har kunstnersentrene som lokale
arrangører.
Utstillingen var utlyst uten noe tema eller konsept. For første
gang var en ikke-kunstner juryleder, en kurator. De to medlemmene av prisjuryen var heller ikke kunstnere. Prisen var på 50 000
kroner til kunstfaglig relatert reisevirksomhet. Tre andre kunstnere
ble hederlig omtalt.
I styrets rapport heter det bl.a.: «Både i forhold til kunstnerrepresentantenes honorar, utstillernes vederlag og styrets honorar
bør det fortsatt jobbes for friske midler til Østlandsutstillingen.
Gjennom bl.a. økt utbetaling av utstillingsvederlag til deltagerne
og engasjementer av kunstnere til andre jobber relatert til utstillingen, søker Østlandsutstillingen å styrke kunstnernes økonomi.
Friske midler trengs også til å kunne kompensere for alle utgifter
knyttet til produksjon av stedsspesifikke / temporære verk. Disse
verk øker lokal forankring og bidrar samtidig til faglig videreutvikling av Østlandsutstillingen.»

Styret setter sammen
juryen
Helt fra 2010 har en kuratorisk tenkning gjort seg gjeldende,
dels ved juryens eget valg, dels ved utstillingens form, og dels
ved at representanter for visningssteder har deltatt i juryeringen.
Tradisjonelt har valget av jury skjedd ved urnevalg blant alle
medlemmene av østlandske kunstnerorganisasjonene. Den formen
er blitt modifisert de senere årene, og mest i 2017 og 2018.
Juryen for 2017 og 2018 ble valgt på følgende måte: hver DO
nominerte to kandidater til jury. Nominerbare er alle medlemmer
som ikke har deltatt i juryen de siste 6 år. Styret i ØU setter selv
sammen en jury ut fra innkomne forslag. Valget av jurymedlemmer
går med dette over til styret. Et tradisjonsrikt trekk ved kunstnerstyringen er dermed forlatt. Fra 2010 satt daglig leder i juryen,
med unntak i 2012 og 2015 i forbindelse med samarbeid med
Tyskland, da ville juryen har blitt for stor.
I katalogen for 2017 omtales de tre kunstnerne i juryen som
«fagfelleeksperter», de to andre som «eksterne jurymedlemmer».
Den tette tilknytningen til ØS og fylkeskommunen blir kommentert:
«Den regionale og fylkeskommunale tilknytningen både i administrasjon, forvaltning og i den kunstneriske strukturen (er) et
tydelig premiss for ØU. Den faglige integriteten og uavhengigheten er likevel på ingen måte truet av disse tilknytningene da fri
innsendelsesrett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer
for ØU. Juryen baserer sine avgjørelser kun på faglig integritet
og høy kunstnerisk kvalitet. Juryen er en garantist for faglig
kvalitet og dens sammensetning vil naturlig prege utstillingen.»
Det sies også at «Å komme gjennom nåløyet for ØU er ingen lett
sak og vi gratulerer hjertelig de 25 kunstnerne som til slutt ble
antatt med 45 arbeider til ØU 2017.»

Det er det minste antall kunstnere i ØUs historie, bare litt over 10 %
av det antall som ble antatt de første årene. Her er det i løpet av
nesten 40 år skjedd en dramatisk endring i ØUs karakter: den var
en massemønstring, den er blitt en strengt utvelgende og mer
jurykuratert utstilling.
Prisjuryen i 2016 besto av en kritiker og skribent, og en
kurator ved Akershus Kunstsenter som også var juryleder. Ingen
kunstnere er med i prisjuryen. En kunstner mottok prisen på 50
000 kroner, tre andre ble fremhevet ved hederlig omtale. I 2017
besto prisjuryen av juryleder og nestleder i Norsk Kritikerlags
seksjon for kunst.
De tre visningsstedene registrerte noe over 4000 besøkende
i 2017. Det ble holdt 125 omvisninger, de fleste for skoleklasser
og studenter, omtrent halvparten i samarbeid med Den Kulturelle
Skolesekken (DKS). Antall omvisninger er større enn det som er
registrert noen gang tidligere, og antall besøkende er også
historisk sett meget stort. Ved to bibliotek ble det vist deler av
et fanzine-verk fra utstillingen. Et seminar med innledere ble holdt
i Kunstbanken. Det ble arrangert en kunstvandring (Buskerud
Kunstsenter), en Artist talk (Østfold Kunstsenter), og to performancer (Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter). En
preview ble holdt for alle deltagende kunstnere samt lokale
aktører på alle tre visningssteder. Det styrker de personlige
forbindelsene mellom de antatte kunstnerne, juryen og de lokale
arrangørene. I løpet av 2010-tallet er det utviklet en betydelig
høyere lokal virksomhet ved det enkelte utstillingssted.
Utsagn fra juryen i 2017: «Tidlig i prosessen ble det klart for
oss at vi foretrakk å presentere flere verk av enkelte kunstnere
fremfor mange enkeltverk, noe som førte til at enkelte solide
kunstverk ble refusert.» Det er en tendens i utstillingene og i
katalogene at det legges større vekt på den enkelte kunstner.
I tillegg til ØU2017 ble det arrangert en utstilling for markering av den protestantiske reformasjonen i 1517.: «… å se med
egne øyne». Utstillingen ble til på initiativ fra billedkunstner
organisasjonen i S-H. 34 kunstnere, derav 15 norske med 16 verk.
Visningssted i Tyskland var St Nikolai Kirche i Kiel. Visningssteder
i Norge var Oslo Domkirke, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg
kirke og Bøler kirker i Oslo. Prosjektet ble utviklet på initiativ av
billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. I Norge har
Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi og
KULT – Senter for kunst, kultur og kirke for å realisere prosjektet
i Oslo Domkirke, samt med prester og proster i kirkene i Drammen,
Sarpsborg og Bøler.
I 2018 søkte det 727 kunstnere med i alt 2496 arbeider, med
stor overvekt av kunstnere fra Oslo og Akershus (over 70 %). De
sendte inn 1937 to-dimensjonale arbeider (60 antatt, eller ca 3 %),
470 tre-dimensjonale (5 antatt, eller ca 1 %), 75 audiovisuelle
verk (6 antatt eller 8 %), og 14 performance, lyd- og installasjonsverk (7 antatt, eller 50 %). Den skjeve fordelingen av antatte
mellom gruppene er påfallende. Er det performance, lyd- og
installasjonsverk som nå er den foretrukne og mest representative
kunstform? Utstillingen ble allikevel dominert av to-dimensjonale
arbeider (60 av 78 verk). Jurylederen skriver i katalogen bl.a. at
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Jurylederen gir her en helhetlig og velformulert tolkning av det
innsendte materiale, i en grad som tidligere juryer ikke har artikulert skriftlig.
Alle tre visningsstedene var kunstnerstyrte: Kunstbanken
Hamar (hele utstillingen), Buskerud Kunstsenter (23 kunstverk av
19 kunstnere), Østfold Kunstnersenter (35 kunstverk av 33 kunstnere). ØU «bidro til» at 8 kunstnere fra Østlandet var invitert til å
delta på en utstilling med 40 kunstnere fra flere land i Flandernbunker i Kiel, som ledd i markeringen av 200-års jubileet for
fredsavtalen i Kiel, der Norge ble avstått fra Danmark til Sverige.
Årets prisjury besto av juryleder, en fylkesråd, en kunstkritiker
og en gallerist. Den tildelte to priser, det ene for det beste tredimensjonale verk, det andre for det mest markante verk. Prisen
var på 25 000 kroner til kunstfaglig relevant reisevirksomhet.

På styremøte 8. desember diskuterer styret i sak 12 bl.a. om
stedsspesifikke verk. Et motargument er at de underkjenner andre
deltakere på utstilling. Et argument for er at de er bra for lokalforankring. De forutsetter ekstra bevilgning fra fylket/kommunen
– kutt om det ikke gis penger.

Utviklingstrekk i kunstnerstyringen av ØU
1979–2019
HVA VIL DET SI AT ØU ER KUNSTNERSTYRT?
For ØU kommer det ideelt kunstnerstyrte til uttrykk gjennom syv
prinsipper
1) Kunstnerorganisasjonene bestemmer selv utstillingens vedtekter,
formål og strategi, og står som dens organisatorer og «eiere».
Gjelder det fortsatt for ØU?
Etter 2000 kom ØU under kritikk fra ØS. Særlig fra 2009 ble
ØS’ innflytelse på formål og strategi ganske sterk. ØU kunne ikke
lenger helt fritt forme sin strategi og mål uten etter konsultasjoner
med ØS. På dette området er kunstnerstyringen svekket.
På den annen side har samarbeidet med ØS sikret større
bevilgninger, større forutsigbarhet og derfor muligheter for å
planlegge bedre. Det kritiske «trykket» fra ØS skjer i faste former
med evalueringer ØU selv deltar i. Det har forebygget konflikter
med enkeltfylker, bragt Oslo inn som økonomisk bidragsyter og
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åpnet for et internasjonalt engasjement. ØS har anerkjent ØU
som et organ for å holde armlengdes avstand mellom fylkes
kommunene og kunsten, at geografi skal ikke ligge til grunn for
utvelgelse, og at innsending skal være fri.

dem. Jo færre verk som er blitt antatt, jo oftere synes det som
juryene har valgt å ta inn innpassing i et tema som kvalitetskriterium. Denne tendensen gjør også den frie innsendingsretten
mindre reell, og trekker juryen i retning av en kuratortenkning.

2) Utstillingen juryeres av en jury valgt etter uravstemning blant
de ansvarlige kunstnerorganisasjonenes medlemmer. Dette er
kunstnerstyringens kjerne: at kunstnerisk kvalitet av nyskapt kunst
bedømmes av kunstnere som selv skaper ny kunst. Gjelder det
fortsatt for ØU?
Juryen ble helt til de siste årene valgt ved uravstemning. Det
ble i 2017 avløst av et system der de tillitsvalgte i DO og ØUs
styre sammen utpeker juryen. Fra 2010 er ØUs daglige leder også
medlem av juryen. Det er også blitt vanlig at en kurator ved
visningsstedet trer inn i juryen. Dette er en svekkelse av en av
den tradisjonelle kunstnerstyringens sentrale former.
Juryen er i økende grad blitt supplert med et mindretall av
ikke-kunstnere. Dens arbeid er i mindre grad en bedømmelse
kunstnere foretar av andre kunstneres arbeider. Den faste plassen
i juryen for daglig leder er et brudd på regelen om rask utskifting
av jurymedlemmer. Juryen har i større grad fått et kuratorpreg.
I de tysk-norske samarbeidsutstillingene synes det vanskeligere å ha en jury bare av kunstnere.

6) I det som er kunstnerstyrt i Norge skal vurdering av kunstnerisk
kvalitet være helt uavhengig av og fri for innflytelse fra de som
finansierer det kunstnerstyrte. Gjelder det fortatt for ØU?
ØU synes å ha opprettholdt en god armlengdes avstand til
sin sterkeste politiske partner ØS. Prinsippet synes også å ha
vært akseptert i ØS, fordi de ser at en kortere armlengdes avstand
ville svekke den kulturelle verdien av å ha ØU som et av sine
prosjekter, både innenlands og i sitt internasjonale arbeid.

3) Det er fri innsendelsesrett av alle som føler seg kallet, uavhengig av organisasjonstilknytning. Gjelder det fortsatt for ØU?
Den frie innsendelsesretten gjelder fortsatt i de fleste utstillinger. Den blir imidlertid svekket av to tendenser som har vært
sterkere de siste ti årene: når det noen ganger blir angitt et tema
for utstillingen, og når bestemte verkformer blir forhåndsprioritert
(performance, stedsspesifikke verk, tre-dimensjonal kunst). Ved
internasjonale samarbeidsutstillinger er forhåndsoppgitte tema
vanligere.
Indirekte blir innsendelsesretten begrenset når juryen i det
innsendte materiale ser ett eller flere tema som de vurderer
verkene opp mot. Dette er blitt sterkere etter hvert som antall
antatte verk og kunstnere er blitt redusert, samtidig som det store
antall innsendte verk har holdt seg.
4) Juryeringen er anonym, det vil si at juryen ikke skal vite hvilken
kunstner som har laget det enkelte innsendte verk. Den kunstneriske
vurderingen skal skje på friest mulig grunnlag. Gjelder det fortsatt
for ØU?
Når juryen har valgt ut verk blant de antatte for å lage flere
mindre utstillinger, og da eventuelt skal kontakte de utvalgte
kunstnerne for å supplere de antatte verkene med andre, forsvinner anonymiteten. Det anonyme juryarbeid blir da mer likt et
kuratorisk arbeid. Ellers er den anonyme juryering respektert.
5) Det er det enkelte kunstverk som skal kvalitetsbedømmes, ikke
om det passer inn i en ramme eller et tema som juryen bestemmer
seg for å gjøre sine valg innenfor. Gjelder det fortsatt for ØU?
Mange juryer har reflektert over dette som et dilemma for

7) I det som er kunstnerstyrt skal hensynet til økonomisk inntjening
ikke telle ved vurderingen av kunstnerisk kvalitet eller av hvilke
prosjekter man engasjerer seg i. Gjelder det fortsatt for ØU?
Det er ingen tegn på at ØU har latt andre hensyn enn de rent
kunstneriske telle i sine veivalg og prioriteringer. «Kunsten» har
alltid kommet først.

EKSTERN OG INTERN STYRING
Økende eksterne styringsimpulser fremtvinger vekst i det interne
styringsapparatet. Når ØU søker en offentlig etat om støtte,
kreves det at ØU imøtekommer et antall krav av administrativ art.
Det meste er innført for at forvaltningen skal ha sikkerhet for at
midler brukes til det de er bevilget for. Søknadsprosedyrene er
blitt mer omfattende, bevilgninger er knyttet til oppfyllelse av
stadig flere administrative krav, og rapporteringskravet tilbake
mer detaljert. Veksten i det kulturbyråkratiske styringsapparatet
avspeiler seg i et økende internt styringsapparat. Det voksende
kultyrbyråkratiske apparat i den offentlige sektor har fått sitt
motsvar i et tilsvarende nødvendig internt styringsapparat. Det
kan virke som ØU må «herme» et internt styringsregime som er
utviklet for langt større virksomheter.
Et ledd i den offentlige styringen av ØU har vært regelmessige evalueringer mot slutten av de perioder det er lovet bevilgninger for. Dette har virket stimulerende på ØU, og bidratt til
fornyelse. Den eksterne styringen fra ØS har vært relativt liten.
En trussel mot kunstnerstyringen er medlemmenes reduserte
engasjement i distriktsorganisasjonenes årsmøter og møter for
øvrig.
ØUs viktigste samarbeidspartner hos ØS har være Erik
Vadolm. Han skrev en kommentar til essayet, som han har tillatt
gjengivelse fra:
Jeg kjenner meg godt igjen i den beskrivelsen du gir av
utviklingen etter 2000, som er den jeg var engasjert i som
Østlandsutstillingens «sverddrager», ikke minst for å
hindre nedleggelse og utfasing av hele utstillingen. Dette
ble spesielt aktuelt da tilskuddet til ØU ble en del av
rammetilskuddet til fylkeskommunene og flere fylkes
kultursjefer så seg rundt etter andre måter å bruke disse

pengene på. I tillegg var vi nødt til å «rettferdiggjøre»
tilskuddet overfor de politikerne som skulle vedta de årlige
budsjetter.
Vår ambisjon, etter at vi samlet oss rundt en mulighet for
både å gi ØU en forutsigbar økonomi samtidig som vi ikke
ønsket å «legge oss opp i» de kunstneriske vurderinger
og juryering, var å beholde ØU som en viktig utstilling for
kunstnere på Østlandet og som hadde slik publikums
appell at man ville se den (litt i tråd med statens høst
utstilling). Jeg mener vi gjorde en solid jobb for at ØU
skulle utvikle en mer profesjonell organisasjon og administrasjon, noe som har ført til at ØU i dag er en oppe
gående utstillingsarena som er viktig for kunstnere på
Østlandet.
Det har aldri vært noe tema å redusere den armlengdes
avstanden mellom bevilgende myndighet og ØU, men ja,
vi har årlig bedt om og fått, rapporter om hvordan midlene
er benyttet slik at både politikere og revisjon kan se at
offentlige midler er brukt etter hensikten og effekten av
de samme midlene for kunstnere og publikum i regionen.
Jeg har heller ikke noe inntrykk av at ØU synes dette er
urimelig eller en innblanding i den kunstnerstyrte aktiviteten.
ØU er blitt et utstillingsarrangement med et stort antall involverte
personer og institusjoner. Det krever oversikt, grundig planlegging
og tydelige avtaler. Både interne og eksterne krav har gjort at det
administrative arbeidet har økt i omfang. Digitalisering har lettet
mye av arbeidet. Det gjør at et betydelig større arbeidsvolum har
kunne bli utført uten å øke ØUs administrasjon vesentlig. Noe av
arbeidet synes overført til søkende kunstnere, som må gjennom
en mer komplisert og digitalisert søknadsprosedyre.

TRE OBSERVASJONER TIL SLUTT:
1) Det har vært en radikal nedskjæring i antallet antatte arbeider
og kunstnere i ØU fra starten i 1979 og frem til i dag. Det er
egentlig snakk om to forskjellige utstillingstyper, som opptrer i
samme kledning. ØU i 1979 og i 2019 er ikke samme type utstilling. Med mine kunstsosiologiske begreper er denne endringen
typisk for utviklingen i kunstnerstyrt formidling de siste 40 år – fra
en posisjon i et inkluderende og demokratisk kretsløp i retning
av et ekskluderende og mer elitært kretsløp.10
2) Det har særlig de siste ti årene vært en tendens til at juryene
tenker som kuratorer. Fri innsendelsesrett og anonym juryering
gir stor avstand til den vanligste formen for kuratering, der kuratoren selv velger ut konsept for utstillingen, og dens kunstnere
og verk på grunnlag av full kjennskap til begge kunstneren. En
jury av ØU-typen foretar en symbolsk form for objektivering av
sin subjektive smak, fordi kvaliteten skal ligge i det faktum at
verkene er valgt ut. En kurator, derimot, skal subjektivt argu-
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de innsendte arbeider omfavner «et vidt spektrum, alt fra det
personlige intime til det politiske, fra forhold i naturen til utprøving
av teknologiske muligheter.»
Skjevheten er en konsekvens av at juryen fungerer i fellesskap
for alle søknader, uten noen faginndeling. 39 kunstnere deltok
med 78 verk. Ni av kunstnerne deltok med 4 eller 5 verk, et tegn
på større fokus på enkeltkunstnere. Det kunne sendes inn inntil
fem verk, flere fikk med alle fem.
De antatte arbeidene ble av juryen fordelt på to visnings
steder: Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall i Asker.
Det at de lokale arrangørene trekkes sterkere inn i juryeringen er
blitt en tradisjon. Noe av grunnen er at de kjenner lokalene best.
ØU var i 2018 ikke ambulerende, men hadde to visningssteder,
med en viss overlapping i tid.
ØUs daglige leder skriver i katalogen at «De innsendte
verkene blir så studert nøye av en jury med fagfeller…« Som
kunstnernes fagfeller regnes her også ikke-kunstnere i juryen.
Utsagn fra juryleder Edith Spira i katalogen for 2018: «Juryens
sammensetning preger naturligvis utvalget». I katalogen er det
som i 2017 gjengitt ett verk av hver kunstner, sammen med (for
de fleste) en skriftlig egenpresentasjon. Egenpresentasjonen kan
være sendt inn som en del av søknaden.
«Juryens mål var å velge ut verk som kunne bidra til to spennende utstillinger.» Juryen for 2018 var de tre kunstnerne fra 2017
og daglig leder i ØU. Under første og andre juryering deltok også
en representant fra Vestfossen Kunstlaboratorium, under andre
juryering en fra Trafo kunsthall. Prisjuryen for 2018 var et av jurymedlemmene og en kritiker.

mentere for sine valg, helst i skriftlig form. ØU synes påvirket av
kuratorenes fremvekst i norsk kunstliv.
3) I den moderne kunstnerstyringens første tid, fra 1980-tallet
og utover, var de kunstnerstyrte institusjoner preget av at deres
ansatte ikke fikk delta i vurderinger av kunstnerisk kvalitet. Bare
de kunstnertillitsvalgte kunne det. De siste 10-15 årene har sett
en tendens til at de ansatte er blitt trukket inn i de kunstfaglige
avgjørelser. Denne tendensen er tydelig i ØU etter 2010, og også
hos deres samarbeidspartnere i de kunstnerstyrte kunstsentrene.

Historien om ØU er også en historie om hvordan endringer i
eksterne faktorer påvirker institusjoner i kunstlivet. Det skjer
sjelden ved direkte inngripen. Svakest overfor ytre faktorer står
institusjoner som er mer eller mindre direkte underlagt politiske
organer. Et nærliggende eksempel er sammenslåing av flere
tidligere selvstendige museer til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, deres fraflytting av egne lokaler, og deres
lokalisering i et felles nybygg.
En tilsvarende inngripen overfor kunstnerstyrte institusjoner
er utenkelig som et ensidig pålegg fra myndigheters side. Her
blir institusjonene beskyttet av kunstnerstyringen, av at de er
underlagt kunstnerorganisasjoner som er helt uavhengige av stat,
fylkeskommuner eller kommuner. Den kunstfagligheten som
kunstnerorganisasjonene representerer synes å stå sterkere
kunstpolitisk enn den kunstfagligheten som kunsthistorikere
representerer.
Endringer på det kunstnerstyrte feltet skjer typisk ved at dets
institusjoner finner frem til måter å tilpasse seg endringer i
eksterne innflytelser på, uten at viktige idealer eller regler blir
brutt. Interne tilpasninger vil da bli fremforhandlet mellom kunstnerstyringens representanter og de eksterne instanser. Forflyttingen av finansieringsansvaret for ØU fra staten, til syv fylkeskommuner og til ØS har ført til endringer i ØU. ØU gikk fra å ha
en usynlig og passiv finansieringskilde, til en som ønsket forandringer og stilte egne krav. Tilpasningen skapte ikke endringer som
var større enn at grunnleggende prinsipper i kunstnerstyringen
ble opprettholdt, med armlengdes avstand og kunstneres kvalitetsvurdering. En annen type tilpasning til endringer i eksterne
forhold har vært behovet for å samarbeide med kunstinstitusjoner
og kunstnerorganisasjoner i delstaten Schleswig-Holstein i
Tyskland. Det var et samarbeid ØU ble bragt inn i av ØS.
ØU er imidlertid innvevet i et kunstfelt der det også skjer
interne endringer. Endringene skjer i kraft av den autonomi som
gjelder i den del av kunstfeltet ØU befinner seg. Da juryen gikk
over fra en fagspesifikk inndeling, med delvis separate vurderingskriterier for hver av de fem gruppene, til en mer konseptuell
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Drivkrefter bak
endringer i ØU

inndeling uten klare grenser, skjedde det som en selvsagt tilpasning til endringer på kunstfeltet selv. En annen autonom endring
er den som har fremmet det personlige kuratoriats betydning i
produksjon av utstillinger, også i det kunstnerstyrte feltet.
En tredje type tilpasning av ØU skjer overfor det økende
kulturbyråkratiske kontrollsystem som har vokst frem i de bevilgende offentlige organer. ØU har måttet svare med å utvikle et
internt styringsapparat av et langt større omfang enn før.
Kunstlivet er dynamisk og under stadig endring. Hver del av
det påvirkes av indre og ytre krefter. I kunstens historie er Østlandsutstillingens 40 år ikke lang tid. Selv i løpet av et så kort
tidsrom skjer det imidlertid endringer. Krefter møter motkrefter.
Noen ganger skjer endringer etter store konflikter. Andre ganger
skjer det ved at små skritt det ene år kan føre langt etter som
årene går. Østlandsutstillingens historie er interessant, fordi den
gir innblikk i kunstlivets indre dynamikk og tilpasninger til
endringer i verden rundt. Den handler også om at prinsippet om
kunstnerstyring kan utøves både med smidighet og styrke.

FOTNOTER
1

Landsforeningen Norske Malere ble først etablert i 1968 og Norske Tekstilkunst-

nere i 1978, senere kom fotografene og den samiske kunstnerorganisasjonen, alle
innenfor samme mønster.
2

Se Stenseth, Bodil (1983) Kunstner eller kulturarbeider, hovedoppgave i historie,

UiO, for hele kronologien i kunstnerorganisasjonens reorganisering på 1970-tallet.
3

Dette er blant opptakskravene i dag: «Profesjonell kunstnerisk praksis gjennom

dokumentert virksomhet ved nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av
stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder og seriøse
private museer og gallerier. Videre vurderes profesjonsnivået gjennom deltagelse
på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsending, eller deltagelse på
ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innenfor ulike
kunstneriske felt.” Fra NBKs hjemmeside. 2018.
4

Da hadde Hedmark og Oppland en felles organisasjon, og Oslo og Akershus

hadde sine egne. Senere fikk Hedmark og Oppland hver sin kunstnerorganisasjon.
Akershus Bildende Kunstneres Forening (ABKF) ble slått sammen med Oslo Bildende
Kunstnere til Billedkunstnere Oslo Akershus (BOA) i 2002.
5

Per Magnar Staurnes skiftet senere navn til Per Hess.

6

BKS-medlemmet av juryen er ikke nevnt i katalogen.

7 Udatert håndskrevet notat (fra mappen ØU historikk).
8 Referat fra møte 8.2.06 med ØS, laget av Eva Rydhagen.
9 12.9.08, i sak 19/08
10

Se f.eks. Solhjell og Øien (2012) Det norske kunstfeltet, Universitetsforlaget.
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Jubileumskunstner
Sidsel Westbø

Den enkle geometriske formen har alltid stått i sentrum i Sidsel
Westbøs grafiske arbeider. Gjennom 50 år (hun var ferdig utdannet fra Kunstakademiet i 1970) har Westbø rendyrket et konsekvent
geometrisk formspråk bestående av fargeflater kombinert med
friere streker og riss. Fra 1970 til 1978 arbeidet Westbø hovedsakelig med serigrafi (silketrykk) før hun begynte å kombinere
dette med koldnål høytrykk, som er den teknikken hun primært
har arbeidet med siden slutten av 1990-tallet. Klare fargefelt og
fri strek komponeres med utgangspunkt i natur og arkitektur.
Tydelige inspirasjonskilder er blant annet russisk konstruktivisme
og japansk byggekunst (Gjessing, 1986) som begge kjennetegnes
av enkle, klare preg.
Gjennom verkserier utfører Westbø grundige formmessige
undersøkelser for eksempel av ulike naturfenomener som horisonten, skog, vind, skumring og måneskinn, eller hun utforsker
hvordan lydlige elementer som ekko, klang og rytme kan gjenskapes i et geometrisk nonfigurativt billedspråk. Serien Mellom
trærne fra 1993 består av 13 studier av enkle vertikale linjer som
skaper både mer og mindre tydelige trestammer. Trykkene, som
er utført i kombinasjon koldnål, høytrykk og serigrafi, består av
enkle linjer og fargefelt i hovedsakelig svart og hvitt, med enkelte
innslag av en klar grønn- eller blåfarge. Utsnittet er strengt konsentrert rundt stammer uten greiner, vi ser heller aldri noen trekroner. Westbø har plassert oss stående på bakken inne i skogen
mellom høye trær. Dermed rettes oppmerksomheten mot mellom
rommene, de negative rommene. For folk som er bevandret i skog
er gjengivelsen utrolig eksakt til tross for det abstrakte formspråket.
Ved å variere avstandene mellom fargefeltene skapes det dynamikk mellom tetthet og åpenhet, noen steder er stemningen
trykkende tett og mørk, andre steder helt lys med enkle riss eller
antydninger til omriss. Innimellom får man et glimt av himmel eller
en gresslysning, kanskje et solspill mellom det grønne i trekronene
– klare felt av blått og grønt. Westbø legger alle elementene i
billedflaten, så det blir opp til beskueren å erfare stemningen og
rommene som oppstår. Mellom dem oppstår det også en organisk
rytme etablert av avstanden mellom trærne – skogens rytme. Til
tross for sine enkle bestanddeler oppleves disse grafiske arbeidene som svært dynamiske.
Flere verk og verkserier, blant annet utstilt ved Kunstnerforbundet i 2009 og Kunstverket Galleri i 2015, preges av en
interesse for interiør og arkitektur. I serien Interiør finnes igjen et
spill med perspektiv og fargeflater. Innenfor et avlangt rektangulært felt virker det som om plantegninger har blitt brettet ut,
farger man kjenner fra interiørblader og fargekartene til maling er
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Skyer over landskap 3
2017
Koldnål og høytrykk
75x73cm

umiddelbare assosiasjoner. Igjen er det rette vinkler og kuber
som dominerer billedflaten. Oppstillingen – denne slags «utbrettingen» og fargene bringer også tankene til Morandis stilleben.
I en annen serie – Dialog med Mondrian kombineres fokuset på
arkitektur med musikk. Man gjenkjenner Mondrians enkle kuber
og fokus på forholdet mellom horisontalen og vertikalen, men
Westbøs uttrykk er mer bombastisk, kun en primærfarge i hvert
trykk, kombinert med svarte kuber. De er tyngre, men likevel
rytmiske. Musikk, poesi og rytme finner man også i verk som Rød
klang, Etterklang og Ekko hvor sirkelen er den geometriske hovedfiguren.
Blikket aktualiseres gjennomgående i Westbøs verker.
Eksempler på verkstitler som navngir spesifikke fokaliseringspunkt
er Gjennom vinduet, Stjernekikker og Utsikt til fjorden. Westbø
behandler allmenne hverdagserfaringer som utsynet fra et hus
eller blikket opp mot nattehimmelen med både lekenhet og alvor,
noe som også gjenspeiles i dynamikken mellom stramme linjer
og dynamiske håndriss i grafikken hennes. Det abstrakte formspråket er uttrykk for helt konkrete opplevelser, og for mange
kanskje en mer nøyaktig gjengivelse av erfaringer man har enn en
figurativ gjengivelse kan gi.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Sidsel
Westbø

JUBILEUMSKUNSTNER ØSTFOLD.
SOLOPRESENTASJON PÅ HOUSE OF FOUNDATION.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN I 1979,
1980, 1981, 1983, 1984 OG 1987.

Sidsel Westbø er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole. Et utvalg av separatutstillinger
består av utstillinger på blant annet Kunstverket Galleri (2015);
Norske Grafikere (2007); Kunstnerforbundet (2005, 2001, 1995,
1988); Stavanger Kunstforening (2003); Oslo Kunstforening (2002,
1973); retrospektiv i Nasjonalgalleriet (1999); Finnskogsutstillingen
(1990); Kunstnernes Hus (1986). Hun har også deltatt på en rekke
gruppeutstillinger og grafikkbiennaler i inn- og utland. Arbeidene
hennes er innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, British Museum, København Kulturfond og Oslo kommunes kunstsamlinger. Westbø har
gjort kunstprosjekter i offentlige rom som blant annet inkluderer et
integrert kunstverk med malte veggflater i 7 etasjer i Thonbygg i
Rosenkrantzgt 16 - 18, Oslo. Andre utsmykninger inkluderer
Haugsåsen Aldershjem, Skien, Vindern Bo- og servicesenter, Oslo,
Oslo Lufthavn, Gardermoen, Regjeringskvartalet. Lærerhøgskolen,
Stord, Stavanger Tinghus, Victoria Terrasse og Universitetet i Oslo.
KILDER:
Kunstnerforbundet: http://kunstnerforbundet.no/utstillinger/178
Gjessing, Steinar: ”Sidsel Westbø”, Kunstnernes Hus, Oslo, 1986
Helliesen Sidsel: ”Sidsel Westbø: Grafikk”, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1999
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The Grand Tour – Sienna
2018
25x20cm
Håndkolorert koldnål

The Grand tour – Sistine Chapel
2018
25x20cm
Håndkolorert koldnål
www.roddybell.net

Patrick
Bjørsrud

Uten tittel
2018
13x22,5x15cm
Keramikk

Uten tittel
2018
21x20x10cm
Keramikk

Uten tittel
2018
16x20x17cm
Keramikk
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Roddy
Bell

The Grand Tour – Venice
2018
25x20cm
Håndkolorert koldnål

De grafiske arbeidene jeg viser på Østlandsutstillingen, er en del
av et større tematisk prosjekt som har fellesbetegnelsen «The
Grand Tour»
For tre hundre år siden begynte rike unge briter å reise
gjennom Frankrike og Italia på jakt etter kunst, kultur og røtter av
den vestlige sivilisasjonen. Med nesten ubegrensede midler og
aristokratiske forbindelser og måneder (eller år) for å streife
omkring, studerte de maleri, perfeksjonerte sine språkkunnskaper
og blandet seg med kontinentets øvre sosiale lag. Den gangen
vurderte eliten å reise til slike sentre som en nødvendig «rite of
passage».
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Arven fra The Grand Tour lever videre i vår tid og kan fortsatt
tydelig spores i reise- og skjønnlitteratur. Fra sin aristokratiske
opprinnelse til vår tids turisme og globalisering påvirker The
Grand Tour fortsatt vårt valg av destinasjoner og våre ideer om
den kulturen og raffinementet som vi kommer til å omgi oss med
gjennom reisen.
Prosjektet mitt har vært å lage malerier og trykk som tyder
på at The Grand Tour lever videre som en metafor for vår søken
etter selvrealisering i en post-religiøs epoke. Emnet undersøkes
fra et synspunkt som kombinerer humor, ironi, men også seriøsitet.

Arbeidene mine undersøker eksistens og stadier. Gjennom
fiksjonelle karakterer og utdrag fra den virkelige verden viser jeg
til menneskehetens tidslinje og kommenterer vår utvikling.
En fascinasjon for vold i film og media har en sterk forankring
i mitt kunstnerskap og jeg henter inspirasjon fra virkelighetens

brutale omgivelser. Jeg ser på grensene mellom fiksjon og virkelighet. Underveis kan motivene abstraheres, hvor den virkelige
og uvirkelige verden krysses og flettes sammen, blir til noe nytt
og estetisk. En observasjon av menneskeheten og retningen vi
beveger oss i er en drivkraft bak arbeidene.
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Landscape 6–8
2017
Mdf, kryssfiner, akrylmaling
31x31x35cm, 3 stk
www.mariusdahl.org

Unn
Fahlstrøm

Sort serie 1 #1
2018
Silke- og lintråd på linduk
130x190cm
http://unnfahlstrom.com
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Marius
Dahl

Landscape 1–3 (green)
2017
Mdf, akrylmaling
28x28x5cm, 3 stk

Serien Landscapes består av uterom og fasader oversatt til skulpturelle arketyper. De dveler ved detaljer og hvordan former møter
hverandre. Utsnittene har en familiaritet over seg samtidig som
de monokrome flatene stiliserer og skaper avstand. Det kjente
blir ren form, idealisert og løsrevet fra opphav og sted.
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Unn Fahlstrøms bakgrunn som videokunstner ligger til grunn for
hennes nye arbeider i tekstil: trådbaserte arbeider på oppspent
lerret. Trådene er strukket horisontalt fra den ene siden av lerretet
til den andre og dekker nesten hele billedflaten med rette linjer i
millimeters avstand mellom hverandre. Noen av trådene fortsetter
uavbrutt, mens andre brytes av enkelte sting som tilsammen
tegner vertikale linjer og flater i de reduserte komposisjonene.

Fahlstrøms arbeid med tekstiler oppstod som et svar på hvordan
å kunne bearbeide analoge videobilder utenfor video. Hun fant
paralleller mellom videostrukturene, de horisontale linjene som
videobildet er bygget opp av og tråden. Tekstilmediet gjorde det
mulig å jobbe detaljert med videostrukturene i store formater.
Arbeidene er konstruksjoner som eksisterer i et finstemt balanse
forhold mellom fysiske begrensninger innad i verket.
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Torgeir
Husevaag

Worlds in Collision 5
2018
Tusj på papir
65x50cm

Worlds in Collision 6
2018
Tusj på papir
65x50cm
www.torgeirhusevaag.com
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Hilde
Frantzen

Måling: Svaberg, Bodøsjøen, Nordland
2018
Tekstil og maling
100x100cm
www.hildefrantzen.com

Den fysiske følelsen i møte med naturen opptar meg, og jeg
ønsker å avle fram den samme følelsen hos betrakteren i møte
med mine arbeider.
Prosjektet jeg jobber med handler om å fange bevegelsene
i terrenget. Jeg har jobbet fram en metode hvor jeg maler rutenett
på tekstil, som jeg tar med ut og legger på eller i naturen. På
denne måten fanger jeg landskapet på en grafisk måte. Jeg sitter
igjen med en oversikt over de faktiske bevegelsene i bakken. Hver
eneste sten, sprekk, vindpust eller bevegelse i terrenget gjør
utslag på rutenettet. Resultatene fremstår for meg som landskaps-
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malerier, men jeg trenger naturen for å aktivisere maleriene.
Rutenettet står i kontrast til naturen rundt, og det kan oppleves
som om en virtuell verden har falt ned i naturen.
I dagligtalen bruker vi ofte naturen for å orientere oss og å
ha noe fysisk å måle oss mot, for eksempel; lett som en fjær, tung
som en stein, høy som et fjell osv. Jeg synes det er interessant å
studere dette nærmere i denne tiden hvor megabyte og gigabyte
er de mest brukte målenhetene. Personlig synes jeg det er utfordrende å forholde meg til fysikken. Hvor mye veier en megabyte?
Hvor tynn er en tiff-fil?

Tegningene er del av en serie generative arbeider laget med
gjentatte små gester, kjappe splittpenn-skraveringer hvor unøyaktigheter forplanter seg så det oppstår irregulære mønstre.
Egentlig er verkene bare manifestasjoner av betingelsene for sin
egen tilblivelse, men kan åpenbart vekke assosiasjoner i mange
retninger. Betingelsene er bestemt på forhånd og følges slavisk,
så selve utførelsen av en tegning er befriende fritt for valgmuligheter. Når denne er fullført evalueres resultatet og betingelsene
kan endres før neste forsøk - ut fra hva som kunne ha oppstått,
kunne ha blitt … som ville vært så mye mer visuelt stimulerende

… hvis jeg bare hadde …
Metoden er på én måte streng og analytisk. Samtidig er den
leken, for det finnes en uendelighet av valg mellom tegninger.
Worlds in Collision-serien er også ganske upretensiøs i utgangspunktet. Den startet som en respons på coveret til et album (med
samme navn) av bandet Pere Ubu. Bra band, dårlig album. Bra
tittel, stygt cover. Her var det helt klart forbedringspotensiale.
Og utforskningspotensiale. Og potensiale for å kunne lage en
lang serie hvor variasjonen mellom delene kan være vel så interessant som enkeltdelene i seg selv.
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Beatrice
Alvestad
Lopez

Boom for Real
2017
Pastellkritt, oljestift, blekk og blyant
42x59,4cm
www.beatricelopez.co.uk
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Marin
Håskjold

I kveld er det lov å være mann
2018
Kortfilm
13:09min

Rollene i vennegjengen utfordres i det Martin ankommer jule
bordet ikledd kjole. Festen blir en utforskning av forventninger til
mannsrollen, der skjulte begjær kommer til syne.
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Boom for Real er et abstrakt maleri med et lekent fargespråk.
Detaljer, tekstur og palettutforskes i en eksperimentell ramme.
Bruk av tekst i maleriet gir et ekstra særpreg. Jeg er sterkt interessert i litteratur og språk som en påvirkende form for uttrykkelse.
Det kan understreke tanker og følelser tilknyttet til maleriet samtidig som det på en visuell måte virker inn på komposisjonen. Boom
for Real har en finger på pulsen som sitt budskap, hvor det spirituelle og det noe rebelske blandes inn i et nytt uttrykk Basquiat
er en stor inspirasjonskilde og dette maleriet er en hyllest til ham.

Maleriet ble laget sommeren 2017 i Oslo. Selve maleprosessen
skjedde spontant og drømmer innvirket på prosessen. Fargene
er duse og noe nedtonet. De innblandes aktivt og skaper interessante former og skygger. Lyse toner preger maleriet, men med
en aktiv dynamikk hvor kjernen befinner seg som en grønn hinne
som nærmest sprekker på lerretet. Et musikalsk preg, nærmest
som om vibrerende tangenter fører den teksturbelagte påføringen
av fargene, hvor lyden trer frem som en puls i lerretet.
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Med én fot i vannforskning og én i kunsten har Løkken ved hjelp
av et undervannskamera dokumentert vannets reise fra de innerste breene i Jotunheimen til Mjøsas bredder. Løkkens kunstneriske
utforskning baserer seg på egne poetiske skildringer kombinert
med NIVAs (Norsk institutt for vannforskning) vitenskapelige
tilnærming til vann. Hun fremstiller både det hemmelighetsfulle
og det sårbare; hvordan koloritten endres som resultat av sammensetning av partikler, alger, kjemiske stoffer og mikroorganismer.
Vann finnes over alt, i oss og rundt oss og er grunnlaget for
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vår eksistens. Så naturlig, men så sårbart. Det er en begrenset
ressurs. Eierskap og tilgang på rent vann er en av vår tids største
utfordringer. Tørke, flommer og forurensning får katastrofale følger
for alt levende. I kontrast til dette har elver rundt om i verden fått
status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter,
plikter og forpliktelser. Jordens blodårer sidestilles med mennesker, men hvordan kan man sikre at dens rettigheter respekteres?
Og hvordan kan vi øke vår bevissthet rundt sammenhenger og
konsekvensene for vannkvaliteten både lokalt og globalt?

Atle
Selnes
Nielsen

Sustain
2018
Lyd, oljefat, hermetikkboks, metall, betong, transducere,
el. motor, kryssfinèr, elektronikk og mekanikk
ca 160x70cmxvariabel str
http://www.siriogatle.no/Flam.htm
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Line
Bøhmer
Løkken

Skygger i vann
2018
Avis
28x40cm
www.linebohmerlokken.com

Jeg arbeider med kinetiske installasjoner.
Ideene har som regel lyd som utgangspunkt. Lyd og bevegelse er to sider av
samme sak, også i installasjonene. Dette
bunner i en grunnleggende interesse for
lyd som naturfenomen, lydkilder som
biologiske varsler om noe som skal eller
kan hende. Jeg forholder meg samtidig
til den elektroakustiske musikktradisjonen
med begreper som akusmatisk lyd – lyd
uten kildereferanser. Her er lyden løsrevet
fra enhver kontekst og brukes i kraft av
sine klanglige kvaliteter. Jeg utforsker
overgangene mellom nettopp denne
kulturlyden og naturlyden.
Installasjonen Sustain består av et
halvt oljefat som «synger» når en stor
hermetikkboks ruller sakte mot utsiden av
oljefatet. Boksen fungerer som en mikrofon, med magnet og håndsurret kobbertrådspole mot bunnen. Oljefatet er
høyttaler, og den stadige forandringen i
kontakt og posisjon mellom oljefat og
hermetikkboks forårsaker en feedback
effekt som gir varierende klangbilder.
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Hedda
Grevle
Ottesen

Et annet sted
2018
Bomull, tekstilmaling og olje
170x80cm

Finnskogutstillingen,
Røgden Bruk
08.03.–24.03.

HOUSE OF FOUNDATION

Jeg jobber hovedsakelig med film og maleri. Prosjektene mine
tar for seg ideen om magi i møtet med det hverdagslige. Følelser
er følgelig materialer. Jeg ser på intertekstualitet i populærkulturen, der jeg ser at referanser i film og litteratur er en felles grunn
for kommunikasjon mennesker imellom. Jeg ønsker i filmen å vise
at verden ikke er en koherent serie hendelser, men konstellasjo-
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ner av ulike erfaringer som åpner for en alternativ virkelighetsoppfatning. Når man betrakter ulike fenomener, er det naturlig å
skape sin egen logikk, selv om det ikke er noen naturlig sammenheng bortsett fra den du lager i sinnet. Det er den geografiske
nærheten som gir dem mening. Og man tror at hendelsene mot
hverandre, utgjør en historie.

Bjørn Erik Haugen
Laila Kongevold
Hege Liseth
Gunnveig Nerol
Atle Selnes Nielsen
Nina Katrine Risåsen
Marianne Wiig Storaas
Lillian Tørlen
Ellen Grieg
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Jubileumskunstner
Dag Skedsmo

Dag Skedsmos geometriske abstraksjon og minimalistiske formspråk har gått som en konsekvent rød tråd gjennom kunstnerskapet hans. Skedsmo jobber i flere medier – maleri, grafikk,
skulptur, skulpturelle objekter og relieff. I et katalogforord fra
2003 skriver han selv: «I snart 30 år har jeg, med noen få unntak,
jobbet med et konkret, minimalistisk og serielt uttrykk i 2 og 3
dimensjoner. Kvadratet har alltid vært et sentralt element. De
siste årene har særlig delingen av kvadratet opptatt meg.»
(Skedsmo, Kunstnerforbundet:2003).
Gjennom serielle verksstudier, som legger en streng metodisk,
matematisk tilgang til grunn, undersøker Skedsmo alle måtene
man kan dele opp en form og variere en flate på innen en gitt
struktur eller ytre ramme. En nyere serie som illustrerer dette er
Bretta kvadrater, lakkerte objekter fra 2017. Som tittelen tilsier er
Skedsmo fremdeles opptatt av kvadratet, og i denne serien er
det snakk om kvadrater i stål som har blitt brettet, lakkert og hengt
på vegg. Med verkenes klare farger og geometriske innfoldinger
går tankene umiddelbart til den japanske papirkunsten origami.
Den japanske kulturens sans for enkle former og geometrisk
presisjon ligger heller ikke langt fra russisk konstruktivisme og
1960-tallets nederlandske og amerikanske minimalisme som ofte
nevnes som Skedsmos sterkeste inspirasjonskilder.
Med det kalde stålet, de klare linjene og titlene som enkelt
beskriver objektene er det lett å avskrive dem som beregnede og
mekaniske, men det ligger vel så nært å trekke paralleller til naturens regulære konstruksjonselementer i for eksempel krystaller
– noe som kurator Halldór Björn Runólfsson understreker i sin
introduksjon til utstillingen 3+1 i Finland (3+1 foregikk over seks
år mellom 1986 og 1992, og konseptet besto i at Dag Skedsmo,
Terje Roalkvam og Paul Brand inviterte en fjerde kunstner til å stille
ut med dem. De mest kjente kunstnerne som var med var de
amerikanske minimalismekunstnerne Carl Andre (1987, Galleri
F15) og Sol Lewitt (1988, Drammen Kunstforening), samt skulptøren Richard Long (1989, Wang Kunsthandel). I 2016 fikk
Oslo-publikummet et gjensyn med Lewitt-utstillingen under
Tegnebiennalen 2016).
Som så ofte i minimalismen undersøker Skedsmo hvor små
endringer som skal til for å endre et uttrykk. I verkseriene sine
jobber han med geometriske former hvis konstellasjoner endres
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Hjørne
1982
Akryl på lerret
185x165cm

litt og litt. Stilt ved siden av hverandre skapes det mønstre og
uttrykk, som om hvert enkeltverk er et konstituerende element i
et større hele. Med dette kommer selve bevegelsen i sentrum for
Skedsmos estetiske og svært analytiske undersøkelser. Bretter og
inn- og utfoldinger, variasjoner i farge, tekstur og størrelser danner
et samspill mellom enkeltformer som blir til enkeltelementer som
igjen danner et større hele – som i en slags dans. Denne dansen
kommer særlig tydelig frem i små videosnutter som man kan se
på Skedsmos hjemmeside. Enkeltverkene har blitt satt sammen i
filmmontasjer som fremhever detaljer og skaper en egenartet
sensitivitet.
På samme måte som Skedsmo finner kompleksitet i enkle
former og små variasjoner, viser han de vide spennene i enkeltfarger. Både i skulptur, maleri og grafikk jobber han ofte med bare
én enkelt farge eller en farge i kombinasjon med grått eller svart.
I skulpturene skapes det kontraster og graderinger gjennom
vinkler og skyggespill, mens det i grafikken skapes dynamikk
gjennom flere lag med delvis transparente former. I alt han gjør
utvider Skedsmo vår lesning og forståelse av geometriens enorme
variasjonsmuligheter og bringer liv, rytme, bevegelse og sensitivitet inn i former vi ofte anser som stive og kalkulerte. Det er en
rikdom og et overskudd i Skedsmos kunst som verkene utstråler
og som gjør at man stadig finner nye ting når man stirrer inn i
kvadratene.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Dag
Skedsmo

JUBILEUMSKUNSTNER HEDMARK.
SOLOPRESENTASJON PÅ RØGDEN BRUK.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN
I 1983 OG 1984.

Dag Skedsmo (f. 1951) bor og arbeider i Kongsvinger. Han har
hatt separatutstilling ved steder som Kunstbanken, Hedmark
Kunstsenter (2017 og 2006), Kunstnerforbundet (2012, 2003 og
1995), Galleri Norske Grafikere (1996), Han har deltatt i gruppeutstillinger som Tegnerforbundet (2016), Norsk Skulpturbiennale,
Vigelandsmuseet (2007), Kunst 4, Museet for samtidskunst (2004)
og Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000, Lillehammer, Trondheim
og Bergen Kunstmuseum (2002), og en serie utstillinger med
Gruppen 3+1 med Terje Roalkvam og Paul Brand. Skedsmo har
utført en rekke utsmykkingsoppdrag, blant annet i Regjeringskvartalet og på Gardermoen. Verkene hans befinner seg i samlinger
som Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Göteborg Konstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og
Nord-Norsk Kunstmuseum for å nevne noen.
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Laila
Kongevold

Compass Terror / Epilog: 1. Mosebok,
Kap. 1:28-29
2017
Installasjon / Videoprojisering med
skyggespill av objekter
Video: 03:33min. i loop / Lyd: Morsesignaler
www.lailakongevold.no

FINNSKOGUTSTILLINGEN
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Bjørn
Erik
Haugen

Faster than a Blink of an Eye
2017
Fotoprint
70x45cm
www.bjornerikhaugen.com

Faster than a Blink of an Eye is a photo-print of a screenshot of a
computerprogram that visualizes how a computer-robot operates
in the stock market. The two biggest problems with a stock
market-robot is that it operates in the market faster than a human
being, thus the title. The other problem is that the power of the
stock market is turned over to a robot, a power that has huge
implications and consequences for almost all humans over the
world.
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Hylle og bord med samling av diverse funnede og egenlagde
objekter. Blant annet laboratorieglass, plastfigurer, glassprismer,
glasslinse, porselen, bilder, bøker, stein, tre og leire. Sammenstillinger av gjenstander med referanse til menneskenes oppdagelser, sivilisasjon og historie.
Videoen viser dødsprosessen til et dyreplankton filmet
gjennom mikroskop. Det kretser først hurtig rundt den svarte
luftboblen, men mister retningen, farten og livet i takt med at
glødelampen varmer opp temperaturen i vanndråpen. 80% av alt
oksygen vi puster inn dannes av mikroskopiske alger i havet.
Fremtiden til dette økosystemet er nå truet av at havet blir varmere
og surere. En kjent faktor som gjør det vanskelig for kiselalger å
overleve.

Lyden i rommet er morse – et kommunikasjonssystem som tidligere
ble brukt av sjømenn. Vi gjenkjenner rytmen, men de færreste av
oss forstår signalene. Verket belyser endetidstegn innen vitenskap, samfunn og religion.
”Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll
jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet
og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av
på jorden. Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle planter som setter frø,
alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med
frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden og til alle
fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har
livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik.”
SKAPELSEN /1. MOSEBOK, KAP.1:28-29

59

U.T. fra serien Nonlinear Dynamics
2018
Akryl på lerret
140x180cm

TRACE - Lost & Present
2018
2d animert HD video
3min loop
www.hegeliseth.com

Gunnveig
Nerol

Frie Antagelser 3
2018
Tusj, blyant, akryl på kryssfinér plate
122x80cm

Frie Antagelser 4
2018
Tusj, blyant, akryl på kryssfinér plate
122x80cm
https://nerolglass.com/wp
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Hege
Liseth

U.T. fra serien Nonlinear Dynamics
2018
Akryl på lerret
180x140cm

Jeg arbeider med maleri, tegning og
2d-animasjon. Det visuelle språket er
knyttet til natur og symbolbruk. Jeg er
opptatt av tankens abstrakte kvalitet og
egenskap. Slik som ord og skrifttegn er
tankens konkretisering og forsøk på å
kommunisere, så jobber jeg i bildene med
et slags tankens utseende. Gjennom en
lagvis og repeterende oppbygging av
enkle spor og formasjoner leter jeg etter
nye interessante sammenhenger og forsøker å danne en forståelse av koblingen
mellom kropp og sinn.
Arbeidet med animasjon er en forlengelse
av arbeidet med tegning. Tegninger på
papir blir avfotografert og gjort bevegelige ved hjelp av stop-motion teknikk.
Tegningene er enkle, fabulerende og
intuitive og veksler mellom å vise representerende situasjoner og helt abstrakte
konstruksjoner.
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Måleri, glasmåleri i ulike teknikkar,
teikning og utsmykkingsoppdrag i offentlege og private bygg er kva eg arbeider
med. Seriar med bilete, der ein tematikk
blir utgreidd frå fleire visuelle sider er min
arbeidsmetode. Å sjå abstrakt på det
konkrete, og konkret på det abstrakte finn
eg interessant.
Tema for serien Frie Antagelser: Vår
fragmentariske samansette forståing av
”virkeligheita”. Eit heilskapleg bilete der
alle delar er underordna som i eit fotografi
- blir framand i ei forteljing om korleis me
mottek inntrykk i kvardagen. Alt arbeid
som kvart menneske legg ned dagleg i å
orientere seg i ei kompleks digital informasjonsverd - blir til ei fragmentarisk
sammenstilling av forståing. Ein del av
informasjonen er støy. Så og i bileta.
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Nina
Katrine
Risåsen

Kvadrater
2018
Lin
208x312cm

FINNSKOGUTSTILLINGEN
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Atle
Selnes
Nielsen

Transakusmatikk
2018
Lyd, hermetikkbokser, metall, betong,
transducere, mini-pcèr, elektronikk
Opp til 250cm høyt, variabel størrelse
www.siriogatle.no/Flam.htm

Jeg arbeider med kinetiske installasjoner. Ideene har som regel
lyd som utgangspunkt. Lyd og bevegelse er to sider av samme
sak, også i installasjonene. Dette bunner i en grunnleggende
interesse for lyd som naturfenomen, lydkilder som biologiske
varsler om noe som skal eller kan hende. Jeg forholder meg samtidig til den elektroakustiske musikktradisjonen med begreper som
akusmatisk lyd – lyd uten kildereferanser. Her er lyden løsrevet
fra enhver kontekst og brukes i kraft av sine klanglige kvaliteter.

62

Jeg utforsker overgangene mellom nettopp denne kulturlyden og
naturlyden.
I verket Transakusmatikk trosser jeg meg selv og mine metoder ved å ta i bruk digital teknologi. Oljefat og hermetikkbokser
i ulike størrelser tjener som høyttalere. Men før de kom dit ble de
brukt som perkussive lydkilder, som jeg har manipulert digitalt
for at det til slutt avspilles som en 6-spors lydkomposisjon gjennom boksene og oljefatet.

Mine tekstiler bygger på enkle geometriske prinsipper. Flatene
blir i hovedsak bygget opp ved hjelp av en enkel modul, bestående av vannrette og loddrette striper.
Det interessante er å se de forskjellige uttrykkene jeg kan
få ut av en enkel modul, kun ved å forskyve, snu og vende på
denne. Jeg liker å arbeide innenfor de begrensningene dette gir.
Arbeidene er vevet i lin, da dette gir en tung og blank
overflate. Jeg arbeider hovedsak i svart og hvit, da dette er den
sterkeste kontrasten mellom lys og mørke.
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Gangen
2018
Olje på lerret
120x89cm
www.mariannewiigstoraas.com

Lillian
Tørlen

Under the heater
2016
Keramikk
19x16x15cm

In the corner IV
2018
Keramikk
43x27x21cm
www.lilliantorlen.no

FINNSKOGUTSTILLINGEN
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Marianne
Wiig
Storaas

Kyrre
2017
Olje på lerret
120x89cm

Interiørmaleriene beskriver ulike fysiske og mentale rom og bruken
av elementer som vinduer og ulike lystemperaturer er med på å
gjøre bildene intime. Komposisjonene er ofte delt opp som
minimalistiske abstraksjoner, men har også røtter i nederlandsk
1600-tallsmaleri. Det finnes en forgrunn og en bakgrunn, inne og
ute, men hvor perspektivet skal gi deg en følelse av at det er
andre til stede også utenfor billedflaten. En fornemmelse av

64

menneskelig eksistens i generelt mennesketomme omgivelser.
Jeg bruker personlige opplevelser og nære omgivelser som
referanser for mine malerier og ønsker å portrettere steder og
mennesker, og få frem stemninger som rommer både sorg og
glede. Jeg vil la betrakteren ta del i private rom som kan vise seg
å romme allmenne erfaringer.

Under the heater og In the corner IV er en del av serien «Levels of
Attachment and Belonging» - keramiske vaser som er presset,
skvist og formet av listverk, kanter, hjørner og møblement. I denne
serien er vasene definert av det opprinnelige visningsstedets
arkitektur og interiør, og forholder seg på ulikt vis til omgivelsene.
Noen ganger fremkommer dette gjennom subtile spor, mens andre
synes å ha blitt tvunget inn i ulike rom på brutalt vis. Der noen
har beholdt sitt potensiale som en funksjonell vase, står andre
igjen som ubrukelige sammenklemte objekter hvor vasens kjennetegn nærmest er visket ut.
Det er tatt utgangspunkt i vasen som objekt for å undersøke
tilhørighet og tilpasning som tematikk, og kompromissene man

ofte må gjøre for å «passe inn». Vasens former beskrives ut fra
menneskekroppens anatomi; fot, mage, skuldre og hals, og disse
antropomorfe kvaliteter - sammen med den uglaserte keramikkens
organiske uttrykk - inviterer til en kroppslig og psykologisk lesning.
Forflytningen av disse stedspesifikke vasene fra det originale
utstillingsstedet er en videreføring av tematikken. I en ny kontekst
går de i dialog med omgivelsene på andre måter – både fysisk
og konseptuelt. Noen av vasene er tilpasset hjørner og kanter og
kan lett finne lignende steder å høre til rent fysisk. Andre er ikke
er like tilpasningsdyktige, og form og avtrykk forteller tydelig om
andre omgivelser. Da blir det nettopp den tilknytningen som ikke
finnes, i hvilken grad de ikke hører hjemme, som blir fokuset.
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Harpefoss Hotell
11.05.–09.06

HARPEFOSS HOTELL

Mattias Cantzler
Marius Dahl
Ellen Grieg
Matilda Höög
Aage Langhelle
Magnus Myrtveit
Terje Nicolaisen
Linn-Mari Staalnacke
Marius Wang
Monica Winther
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HARPEFOSS HOTELL

Jubileumskunstner
Egil Martin Kurdøl

Egil Martin Kurdøl er først og fremst kjent som land art kunstner.
I sitt første større utendørs kunstverk Samlerens rom – Flere
steder for alltid fra 1985 stilte han ut en rekke enkeltobjekter inne
i en granskog. Med referanse til egne nysgjerrig sammensatte
naturhistoriske samlinger i barndommen, uttrykker Kurdøl i verket
et ønske om og en vilje til å undersøke og trenge dypere inn i
naturens logikk og mysterier. Dette ut fra helt andre metoder og
hensyn enn de vitenskapelige, men likevel med en form for analytisk blikk. Gjennom årene har Kurdøl blitt mer og mer fortrolig
med naturen. Verkene skaper og speiler kontraster mellom det
industrielle og menneskeskapte, og det naturlige som ligger
utenfor menneskets kontroll og kapasitet. Blant annet har flere av
hans arbeider blitt montert i vanskelig tilgjengelige høyfjellsområder i Jotunheimen, Breheimen og Ringebufjellet.
Noen av disse er permanent installerte kunstverk i syrefast
stål, som for eksempel verket Feste (1999) hvor Kurdøl har brukt
bolter til å markere fem punkter i Breheimen i Skjåk. Får man øye
på dem har de små sølvskimrende punktene en underliggjørende
effekt i det ellers urørte, gigantiske landskapet. Hver bolt har blitt
formet ut fra karakteristika ved landskapet som omgir den og slått
ned i fjellet. Arbeidet relaterer til Kurdøls erfaringer fra å jobbe
med kartmåling på 1970-tallet. Feste er del av en serie permanente installasjoner som også består av prosjektene Perpetuum
Immobile (2001) og Konstant/Variabel (2007), hvor sistnevnte
består av en én-meter lang Eyebeam-bjelke i stål plassert over
en glasstav på en stor steinblokk i den villmarkspregede Gropmarka utenfor Lillehammer.
Et nyere prosjekt i rekken av industrielle intervensjoner og
kontrasteringer i naturen, er prosjektet DEBRIS som utspant seg
mellom 2011-2014. Dette var et studium av forfall som besto av
at en skulptur i syrefritt stål, formet som en paraply, lå i elven som
renner fra Leirbreen i Jotunheimen i flere år. Gjennom årene
fotograferte Kurdøl utviklingen av forfallet, sommer som vinter;
hvordan skulpturen etter hvert som den ble utsatt for vann, jordskred og isløsning begynte å bøye seg, forvandle seg til et vrak
for i siste ende å løsne fra festet sitt. I dette kunstprosjektet, som
i så mange av Kurdøls prosjekter, blir tiden et sentralt anliggende
i kunstverket. Når mennesker prøver krefter med naturen kommer
de alltid til kort. Stålet, som i sin tid gjorde det mulig for oss å
bygge større og sterkere, står som et symbol for menneskets
erobring av naturen, men Kurdøls prosjekt viser hvor sårbart det
allikevel er for naturens krefter.
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Skapelsesberetninger – min ide
om spontane sammenligninger
Et verk i tre deler i blandingsteknikk
90x120cm, 3 stk

I Kurdøls tilbakevendende meditasjon over forholdet mellom
industri og natur ligger det også en sterk interesse for det
menneskelige subjektet og dets forhold til naturen og samfunnet.
Hvordan konstitueres et subjekt og hva utgjør et område? Med
disse spørsmålene kommer Kurdøl tilbake til barndommens
vandringer i skogen i verkserien ATLAS. ATLAS består av rundt 80
collager som ble påbegynt i 2013 og ferdigstilt i 2018. Om bakgrunnen for disse skriver han:
Skogene omkring småbruket var store, gamle og de var mitt
frie rom. Mine somre var full av oppdagelsesreiser. Jeg
hadde esker og kasser fulle av «funn», (røtter, steiner, fjær,
sopp, slangeskinn, reir, vepsebol, eggeskall, insekthammer,
knokler, sneglehus o. a.), fra mine ekspedisjoner. På småbruket var det en del gamle bøker, blant annet to særlig
vakre Verdens-Atlas fra slutten av 1800-tallet. Jeg samlet
på alt mulig som barn og også tidlig på frimerker. Med
frimerkene som ledesnor leitet jeg meg rund på de gamle
kartene i Atlaset om kveldene og lot fantasien flyte fritt.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Egil
Martin
Kurdøl

JUBILEUMSKUNSTNER OPPLAND.
SOLOPRESENTASJON PÅ HARPEFOSS HOTELL.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN I 1989.

Atlasene har blitt revet opp og tegnet over, satt sammen med
frimerker og utklipp fra en gammel bok om dyreliv og vekster i
Skandinavia. Barnets verden – følelsen av at livet er uendelig, at
alt er mulig og bare fantasien setter grenser for hvor langt man
kan dra, blandes og bearbeides med fascinasjonen for kart,
landmåling og avgrensing av landskap. Atlasene og frimerkene
markerer menneskets kultivering av landskapet, og den frie streken gir assosiasjoner til både det barnlige og det eksistensielle.
Leken med disse motsetningene skaper dynamikk og liv i Kurdøls
collager, og åpner opp for mange betydningslag og mulige
assosiasjoner hos oss som ser dem.
Egil Martin Kurdøl (f.1954) er en norsk billedkunstner bosatt på
Lillehammer. Kurdøl arbeider innen kunstneriske uttrykk som tegning, fotografi, lyd, skulptur og installasjoner. Kurdøl har deltatt i
utstillinger og prosjekter i en rekke land og er representert i flere
offentlige samlinger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet
Nasjonalmuseet for Kunst i Oslo, Lillehammer Kunstmuseum og
Museum of Contemporary Sculpture, Oronsko - Polen. Han er også
en aktiv underviser og har blant annet undervist i kunstfag ved
Nansenskolen, Finsk Svenska Folkhøgskolen, ved kunstakademiet
i Oslo og Bergen Arkitekthøgskole (BAS).
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Marius
Dahl

Allegory of the Cave
2017
Kryssfiner, digital print, glass, olje på lerret
av Torstein Torsteinson (1924)
120x80x60cm
www.mariusdahl.org
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Mattias
Cantzler

En limpa snusförnuft
2018
Furu kryssfinér og en stor rull (limpa)
med Ettans snus
128x154x40cm

En limpa snusförnuft är en experimentell lydinstallation, där olika
materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En
stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen
ett helt nytt användningsområde.
I motsättning till verkets titeln är arbetet inte nödvändigtvis
särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har
Cantzler tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras.
En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma,
likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne.
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I arbeidet Allegory of the Cave betraktes
Torstein Torsteinsons skissepregede
landskapsstudie gjennom en glassflate
med en idealisert, nær matematisk gjenskapning av hans komposisjon. På glasset
kan man telle hvert blad på palmene, i
Torsteinsons maleri er de raske maleriske
strøk av farge. Verket blir en linse man
betrakter maleriet gjennom, slik øyet til
Torsteinson i sin tid var en linse som
betraktet landskapet.
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Rute
2017
Polyamid
130x100cm
www.ellen-grieg.no

Matilda
Höög

Usual Suspects
2018
Olje på lerret
46x27cm, 26x37cm, 47x65cm, 24x33cm
www.matildahoog.com
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Ellen
Grieg

Transformasjoner
2017–2018
Polyamid
130–180cm

Jeg jobber med et abstrakt formspråk i
tekstile materialer. I senere tid har tykke
farvede tau som henger fritt i rommet
definert mitt uttrykk, dette har over tid
utviklet seg til å bli en større serie arbeider
kalt Transformasjoner. Mønstre, farver,
strukturer og materialitet er gjennom
gående bærebjelker i mine arbeider. Det
abstrakte formspråket fremhever materialiteten og samtidig skaper det en umiddelbar, fysisk-visuell opplevelse av verket.
Verkene er gjerne formet i farvesterke
spiraler som henger fra taket og løser seg
mer og mer opp jo lenger ned trådene
henger.
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Maleriene er iakttakelser, øyeblikksbilder fra hverdagen min.
Ofte er mennesker i fokus, kjente og ukjente. Det er en underbevisst kombinasjon av person, situasjon og visuell stimulans,
ofte fargesammensetninger, som gjør at jeg tar et foto. Senere
på studioet siler jeg ut hva som får være med. Jeg forsterker og

komponerer om. Hvis jeg blir fornøyd med en skisse beholder jeg
ofte deler av den i det ferdige verket. Jeg arbeider på flere
malerier parallelt. De gir noe til hverandre i det de blir til, danner
et narrativ, og hører sammen i gruppe.
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Magnus
Myrtveit

Arbeidene kan ses som en gjenfortelling
på flere plan. I malt og tegnet form siterer
Aage Langhelle fra visuell kommunikasjon
han har sett i det urbane rom. De abstrakte
og figurative elementene mikses med
kunstnerens egne fotografier fra byrommet. De viser blant annet gjenstander
plassert på gaten til fri avhenting, fuglekasser, blomsterbed og bygningsfasader.
Fasader brukes gjerne til å kommunisere
et formelt eller uformelt budskap. De kan
ses som en sentral felles snittflate i
byrommet. Snapshots fra innsiden av
søppelkasser viser spor vi ubevisst etterlater oss på vår ferd.
Arbeidene er i form og innhold strukturert
i en vekselvirkning mellom orden og tilfeldighet. Tilfeldig orden blander seg
med ordnet tilfeldighet. Langhelles mål
er bilder som oppstår i et samspill mellom
forskjellige mentale og fysiske rom.
En fantastisk fortelling.
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Italian Customs
2018
Gouache på lerret, furu, olje, terpentin
ca 68x48cm
www.magnusmyrtveit.com

Det finnast noko sisyfeansk i maleriet - i
at eit maleri eksisterar ein plass mellom
impermanens, og ein slags permanent
uferdigheit. Maleria mine omhandlar tid
og kontemplering over temporalitet,
immaterialitet og materialitet - men også
ein “sampling” av visse element i frå
røynda i form av ikon, logografiske element, mytologiske element, ubevisste
meandreringar, i og daglegdagse hendingar.
Eg arbeidar primitivt i eit forsøk og
let verket definere og skape seg sjølv på
sitt eige grunnlag. I arbeidet brukar eg
enkle materialar som furu, tusjar, gouache,
og heimelaga pigment av til dømes gjenbrukt printer-blekk. Eg arbeidar lagvis,
skrubbar og tek vekk delar av maleriet,
påførar nye lag, nullstillar det, til maleriet
vert konstruert opp gjennom ei serie
reduksjonar
Eg byggar blindrammar og strekk
lerret for maleria mine sjølv, og ser på
denne delen av prosessen som like
givande som påføyringa av maling - eg
meinar det ligg ein slags meditativ, ærleg
enkelheit i arbeid for arbeidets skyld.
Eg høyrar ofte på dronemusikk
medan eg malar som eit verktøy for å
tømme sinnet og kome fram til ein intuitiv bruk av farge og komposisjon i ein
“flow state” der eg idèelt sett lèt maleriet
skape seg sjølv.
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Aage
Langhelle

Reflection
2018
Tegning, maleri, foto på papir
152x200cm, 3 stk
www.aage-langhelle.com

Linn-Mari
Staalnacke

Paul and the Shaman
2016
Akryl på lerret
100x80cm
www.linnmaristaalnacke.com
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Terje
Nicolaisen

The White Squaw (triptych)
2019
Olje på funnet objekt
32x32cm, 3 stk
www.terjenicolaisen.com

Lost in the engagement with internal and
external realities, the light and the darkness. We are not superior but a part of it,
our beast comes out, the landscape
becoming its witness.

The White Squaw (triptych) er en serie funnede platecovere som
jeg har malt på. Jeg arbeidet med å utvikle en større utstilling
hvor et av referansene var Andy Warhol. Jeg var fascinert av et
foto av hans mor, Julia Warhola, og hvordan kunstneren forsøkte
å ligne sin mor i mange av selvportrettene han laget. Under dette
arbeidet ble jeg totalt fascinert av dette portrettet av Skeeter
Davies som minnet meg om veldig bra kunstner som jeg kjenner.
Gitt konteksten var det helt naturlig å presentere tre stykker ved
siden av hverandre.
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Linn-Mari Staalnackes arbeid omhandler
menneskelige tilstander og relasjoner. I
maleriene vises skapninger i et lekfullt
mørke. Deres samspill i oppløste landskaper spiller med grensen mellom virkelighet og fantasi. Figurene vi møter er
primitive og har ofte dyriske trekk eller
masker. Scenene som utspiller seg kan
fortone seg som ritualistiske og absurde.
Hun ser på spørsmål rundt identitet og
kultur, på kontrastene i dikotomien lys og
mørke. Resultater fra disse utforskningene
kommer frem i verkene som metaforer og
som bokstavelige ytringer.
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Marius
Wang

Untitled Forms from Reality III
2017
Flammeblåst og oljet furufinér
195x115cm

Untitled Pine Cone
2018
Lakkerte laserprints og
flammeblåst furufinér
185x115cm

HARPEFOSS HOTELL

78

HARPEFOSS HOTELL

I en verden omgitt av fake news, reality-tv,
politiserte nyhetsmedier, propaganda,
konspirasjonsteorier, dokumentarer og
filmer basert på sanne historier som i
virkeligheten kun gjengir halvsannheter
som om det skulle dokumentert vitenskap
og fakta, finner jeg grobunn for mine
arbeider og interesse for ideen om virkelighet og hvordan vi forholder oss til våre
omgivelser og begrepet sannhet.
Mine arbeider baserer seg som regel
på appropriert billedmateriale som bearbeides på ulike måter etter å ha tatt
utgangspunkt i en signifikant form som er
eksisterende i bildet. Med ideen om form
og overflate som ledende elementer for
forståelsen av våre omgivelser og virkelighet, ønsker jeg å skape hybride objekter som oppstår i krysningspunktet mellom
fotografi, skulptur og materiale.
I serien Untitled Forms from Reality tas det
utgangspunkt i billedmateriale fra blant
annet overgrepene i Abu Ghraib-fengslet,
ISIS propaganda og annet allment kjent
billedmateriale av ulik voldelig eller
støtende karakter. Ved å kun hente ut den
signifikante formen fra disse bildene
unngås det å gjengi grusomhetene i en
detaljert fotografisk overflate, i stedet
ikler formen seg det organiske spillet som
fremheves i den flammeblåste finér
platen. I betrakterens møte med verket
fremstår så relasjonen mellom form og
overflate som åpen, og overlater sådan
tolkningen og oppfattelsen av verket til
ens assosiasjoner, visuelle erfaringer og
virkeligheter.
Verket beveger seg således mellom
å være estetisk autonomt i form og materiale, til å samtidig referere til en spesifikk
fotografisk virkelighet og reell situasjon.

Monica
Winther

We are lost in Paradise
Første performance 2015 – pågående
Loopstation, planter, instumenter,
fuglelyder og vokal
Performancen varer ca 45min
www.monicawinther.no

Hvordan planter sanser og reagerer er fortsatt noe ukjent for oss.
De har ikke nerveceller som oss mennesker, men de har et system
for å sende elektriske signaler og selv produsere nevrotransmittere, som dopamin, serotonin og andre kjemikalier som også den
menneskelige hjernen bruker til å sende signaler. Planter har
analoge strukturer som gjør at de kan omforme den sensoriske
dataen de samler i hverdagen, integrere den, og som oss mennesker, oppføre seg på en hensiktsmessig måte i respons. Dette
gjør de helt uten det organet som vi gjenkjenner som hjerne.
Planter har alle de samme sansene som mennesker. I tillegg til å
behandle, smak, for eksempel, kan de sanse tyngdekraften, til-

stedeværelse av vann eller til og med føle om det er en hindring
i veien for dens røtter, før den kommer i kontakt med den. Plante
røttene vil da skifte retning for å unngå hindringer. De reagerer
på lyder og musikk. Noen musikkstykker liker de tilsynelatende
så godt at de strekker seg mot høyttalerne.
I performancen Lost in Paradise vil Monica Winther synge/
chante til publikums medbragte, elskede, syke eller kanskje bare
litt bleike stueplanter. Som i et vekkelsesmøte maner hun frem
lydbaserte bilder som hun så deler med plantene for å bringe
dem inspirasjon, vitalitet og vekst.
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Jon Gorospe
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Sindre Hustveit
Simen Kjellin
Thomas Kvam
Beate Petersen
Arne Revheim
Kristian Skylstad
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Jubileumskunstner
Kari Anne Helleberg Bahri

Klær er noe alle mennesker har et forhold til og som står i intim
forbindelse til kroppene våre. Tekstiler har ulike grader av mykhet,
men de skal gjerne være behagelige og kjennetegnes av å være
bevegelige og tilpasse seg kroppen de omslutter. I Kari Anne
Helleberg Bahris skulpturelle klesobjekter har klærne stivnet og
kroppene er fraværende, men de har ofte satt igjen et tydelig
avtrykk. Bulende skjorter og jakker går igjen i flere arbeider,
plassert tett sammen enten direkte på gulvet, montert på pidestall
eller på veggen. De repeterende formene er typisk holdt i lyse
farger av beige og hvitt, og selv om det er objekter vi lett gjenkjenner fra hverdagen gir de en følelse av unheimlichkeit. ‘Das
Unheimlich’ er et uttrykk psykoanalytikeren Sigmund Freud brukte
for å forklare en forstyrrende urofølelse ved ting som ellers føles
kjent og hjemlig, og dette kan sies for mye av Bahris kunst og som
også gjenspeiles i tematikken hun beskjeftiger seg med.
Psykisk helse er en tematikk Bahri har jobbet konsekvent
med i mange år. Gjennom klesobjekter, proteseskulpturer og
tekstile installasjoner bearbeider hun alt fra alvorlige psykiske
lidelser til kulturelle samfunnsmessige strukturer som former måten
vi oppfører oss på. Bahri er opptatt av hvordan mellommenneskelige relasjoner, normer og regler begrenser og former oss. I dette
arbeidet beskriver hun restriksjonen som en utløsende faktor for
sin kunstneriske praksis. Fysiske begrensninger aktualiseres
gjennom klesobjekt som hindrer bevegelighet og konstruerte
proteseliknende objekter. Restriksjonene i objektene kan også
speile psykiske restriksjoner – implementert enten av en selv eller
av samfunnet rundt en. Gjennom skulpturpraksisen undersøker
Bahri tilfeller hvor sosiale miljø, medmennesker og samfunnets
normer begrenser eller lammer enkeltindivider, det handler om
annerledeshet versus normsans.
I forbindelse med utstillingen Jeg kler meg / ergo er jeg? på
Akershus Kunstsenter i 2018 kunne man lese: «Klesobjektene til
Bahri beskriver tanker og følelser man som menneske kan ha i
ulike situasjoner, som grubling rundt identitet, eksistens, det å
finne sin plass, usikkerhet, press og kaos, men også optimisme,
humor og pågangsmot. Høydepunktene vies ikke plass i dette
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Daily Battle
2019
Tre, klesobjekter, en kasse
Varierende format

rommet, snarere fremhever Bahri det mer slitne, dagligdagse og
tragikomiske som livet tross alt først og fremst består av. Objektene visualiserer bestanddeler i et menneskes liv, upolert og
personlig.» Ut ifra de menneskelige situasjonene Bahri jobber med
skaper hun kunstverk som er klesliknende i form eller materiale.
Klærne vi bærer utgjør en grense mellom det private og det
offentlige, «[...] mellom individet og en ytre verden. Tross tekstilenes tynne, skjøre egenskap utgjør de en betydelig grense og
beskyttelse.» (Bahri). Denne grenseproblematikken mellom det
indre og ytre kommer blant annet til syne i måten Bahri behandler selve tekstilet på. Med store, grove sting syr hun skjorteermer
fast til skjortekroppen, hun syr flere plagg sammen til ugjennomtrengelige skulpturer, setter sammen og omformer tøy til merkelige mutasjoner. De tekstile skulpturene kan festes til harde
stålkonstruksjoner eller stilles ut i glassvitriner for i enda høyere
grad skape eller krysse grenser mellom indre og ytre strukturer.
Tankene går raskt til Louise Bourgeois og hennes serie av celle-
installasjoner. Hvor Bourgeois brukte sin egen personlige bakgrunn til å skape komplekse psykologiske installasjoner som
omhandlet forhold mellom psyke, kvinners arbeid, kropper og
livsvilkår, har Bahri en mer sosiologisk tilgang til disse emnene.
Ved å sette det trygge og det forstyrrende i spill gjennom ulike
former for grensesituasjoner skaper Bahri kunst som utfordrer og
åpner for refleksjon rundt elementære menneskelige opplevelser.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Kari Anne
Helleberg
Bahri

JUBILEUMSKUNSTNER BUSKERUD.
SOLOPRESENTASJON PÅ KONGSBERG
KUNSTFORENING. DELTOK PÅ ØSTLANDS
UTSTILLINGEN I 2010 OG 2014.

Kari Anne Helleberg Bahri (f. 1975) har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Klær og kostyme. Hun har også studert estetiske
fag ved Universitetet i Oslo og Det Tverrfaglige kunstinstitutt
(Bærum). Nylige utstillinger inkluderer Jeg kler meg/ergo er jeg?
på Akershus Kunstsenter og del av turneen Kunstvisitten (2018),
Uncontaminated 2017 – kunst og motefestival på Mellomstasjonen,
Nasjonalmuseet i Oslo (2017), Constraint where placed on the
circulation of clothing på Oppland Kunstsenter (2016), Inside-Extra
ved Buskerud Kunstsenter (2016) og Close(d) på Bærum Kunsthall
(2015) og Needless på Trafo Kunsthall (2015). Bahri bor og arbeider på Kongsberg.
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Hus og himmel 3, hvitt
2017
Tresnitt
25x30cm

Hus og himmel 3, rødt
2017
Tresnitt
25x30cm
www.hanneborchgrevink.no

Jon
Gorospe

Biggest dump sites of the world
2016–2017
Innrammet fotopapir
330x85cm (50x35cm hver)
www.jongorospe.com
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Hanne
Borchgrevink

Hus og himmel 3, svart
2017
Tresnitt
25x30cm

Alle de tre bildene er trykket med den samme platen og tilhører
samme opplag. I alt har jeg laget tre opplag med det samme
motivet.
Platen laget jeg i 2013 og da trykket jeg et opplag på 30
eks, Hus og himmel, der alle hadde grønt hus og turkis himmel.
Senere laget jeg et opplag med en tydelig dør, Hus og himmel 2,
der 15 eks var grønne og 15 eks mer brune. Hus og himmel 3 har
et opplag på 40 eksemplarer, der 10 har et hvitt hus, 10 har et
svart, 10 har et rødt og 10 et gult. Det er laget i 2017. Alle opp-

84

lagene har noen prøvetrykk i tillegg til opplaget. (10% av opplagsantallet.)
Jeg snitter ikke motivet inn i treet med tresnittjern. Jeg har
saget det ut som et puslespill i ﬁnér, med stikksag. Så valser jeg
inn hver bit med ulike farger, pusler det sammen og trykker bildet.
Jeg synes det er interessant å lage varianter av det samme motivet.
I disse tresnittene er formen konstant og fargene varierer. Det
krever helt spesielle fargekombinasjoner for at jeg skal være
fornøyd med bildet.

This series is the result of looking not so much at the wastes as
the way we move them around from one place to another, expelling them from our most immediate context to integrate them in
that area -or blind spot- from where they should not come back.
The potential return of the trash can only be imagined as a
catastrophe: the nightmare of revulsion. However, one could
propose a hypothesis that even if a bit excessive is still possible:

that the disaster may not be in front of us but behind us.
We are before a tenacious process of concealment. We hide
what we do not assume, we hide the obscenity of decrepitude
and death, we conceal what, on the other side, continues with
its process of putrefaction, with its increased and threatening
toxicity.
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Sindre
Hustveit

Protagonist
2018
Pappmasjé og tre
82x54x40cm
Napoleon View
2018
Blekk, gouache og olje på lerret
120x270cm

O Sweet Mountain
2018
Pappmasjé og tre
84x50x40cm
sindrehustveit.com
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Preben
Holst

Alex
2016
HD-video
7:15min
www.prebenholst.com

Napoleon view
Arbeidet Alex er et videoportrett av en ung mann. Bevisst på
kameraets registrering av hver minste bevegelse, konsentrerer
han seg om hvordan han vil fremstå. Noen ganger er det lekent
og morsomt, andre ganger kan det se ut som poseringen går over
til å bli en demonstrativ handling. Når man filmes, må posituren
overbevise over tid, den må vedvare og det fotografiske øyeblikket
blir strukket ut.
Med Alex har jeg et ønske om å reflektere over det bildet vi
setter opp for andre og det bildet vi setter opp for oss selv, og
utforske forholdet mellom fotografi og video.
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mountain range
dirt/mud
brick
horse/donkey/phony
table
scene

backdrop

marble

curtain

87

Åsted 008
2017
Fotografi på plate, innrammet
120x90cm

Åsted 009
2017
Fotografi på plate, innrammet
120x90cm
www.simenkjellin.no

Thomas
Kvam

The Hamsun session 7. referanse maleri nr 2
2018
Kritt og akryl på lerret
160x200cm
www.thomaskvam.org
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Simen
Kjellin

Fra serien “Spor”:
Åsted 005
2017
Fotografi på plate, innrammet
120x90cm

I serien ”Spor” har jeg fotografert steder der mennesker har blitt
drept eller funnet døde. Men fotografiene selv inneholder ingen
spor etter de konkrete dødsfallene, og det blir derfor opp til
betrakteren å skape seg et bilde av hva som har skjedd. Daglig
ferdes vi på steder og i rom som for de fleste av oss ikke har noen
større betydning, men for noen kan de inneholde usynlige spor
av tragedie og død. Hva rommer egentlig stedene våre, og hvordan påvirker tankene og følelsene våre hvordan vi opplever
omverdenen.
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The Hamsun Sessions, som tar utgangspunkt i notater fra psykoanalysen Knut Hamsun gjennomgikk hos Dr. Johannes Irgens
Strømme (1926-27), har skapt heftig mediedebatt, med sterke
synspunkter på disse maleriene som enten etisk uforsvarlig eller
viktig samfunnsengasjement. Psykoanalysen av Hamsun på 474
sider, skrevet i en modifiserte versjon av stenografisystemet

Gabelsberger, har ikke blitt dekodet. Maleriene offentliggjør, en
etter en, notatene i håp om at noen dechiffrere dem. Slik bærer
maleriene en hukommelse og en oppfordring, en stille aktivisme
og en insistering på at vi aldri må glemme – for under ligger
marerittet og traumets kjerne, nazisten Knut Hamsun. Det er vår
oppgave å lære av historien, gjøre den tilgjengelig og det haster.
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Nattens dronning 4
2016
Blyant på papir
35x26cm

Nattens dronning 2
2016
Blyant på papir
35x26cm
www.beatepetersen.com

Arne
Revheim

Pols
2018
Olje på lerret
230x190cm
www.arnerevheim.com
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Beate
Petersen

Nattens dronning 5
2016
Blyant på papir
35x26cm

I hagen utenfor det tidligere atelieret til Arnold Haukeland på
Tenerife står det et stort kaktustre, en uekte Nattens Dronning.
Nattens Dronning blomstrer kun en eneste natt. Når morgenlyset
kommer trekker blomsten seg sammen, og forkrøples. Formalt sett
minner den forkrøplede blomsten om de størknede lava
formasjonene som øya består av, og også på firfirslene som er
overalt. Så en lokal natur speiler en annen; blomster ligner på fjell
som ligner på dyr. I tegningene har jeg observert de ulike stadiene
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i forkrøplingsprosessen, og gjengitt dem så nøyaktig som mulig.
Det å feste blikket på noe så mikroskopisk lite representerer for
meg en øvelse i konsentrasjon og tålmodighet, og også i å forstå
form, sammenhenger og overganger. Mens jeg tegner ser jeg
imidlertid at de ørsmå detaljene i den visnede blomsten på papiret
egentlig ikke representerer noen riktig gjengivelse av de opp
rinnelige formene, men at de opptrer som helt egne figurer, som
jeg igjen, så forsiktig som mulig, forsterker og tydeliggjør.

Pols er fra ein serie med malerier der eg
arbeider med folkemusikk som utgangspunkt for arbeidsprosessen. Eg høyrer på
slåttar spelt på hardingfele medan eg
tegner og maler. Eg nytter maleriet til å
undersøke eit musikkfelt som for meg er
relativt ukjent. I arbeidet med maleriet ser
eg samanfallande metoder som i slåttespel. Det er repetisjonar, rytmer, store
rørsler, små rørsler, klang, kontrast,
ornament, triller og drag. Det fysiske
arbeidet med armen som flytter maling
over til eit lerret, og armen som dreg
bogen over ei fele, opplever eg som i nær
slekt. Alle som har malt eit strøk i eit
maleri veit at for å fange autoriteten i
strøket må det framførast med tempo, og
som sutalaust. Eg vil tru det og er slik det
er å spele ein pols eller gangar godt.
Stryke bogen over strengane slik at ein
får lokka fram satan i fela.
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Diabolus in Machina
2018
Fotografi
60x90cm

Arbeidene kretser rundt de filosofiske tesene til Nick Bostrom
knyttet til eksistensiell risiko, da spesielt utviklingen innenfor
kunstig intelligens. Her løper vi en kreativ risiko, fordi de teknologiske nyvinninger vi utvikler vil potensielt føre til vårt endelikt.
Hvis vi når singularitet, en fullbyrdet teknologisk modning, vil det
til slutt føre til at vi lager et usynlig vesen med større intellektuelt
potensiale enn hele menneskeheten fra vår opprinnelse til inn i
evigheten. Et slikt vesen kan bli en form for Gud, men også Djevelen selv. Verkene setter i gang en prosess rundt intellektuell
omfavnelse av teknologisk utvikling, samt hvordan en form for
kunstig intelligens allerede daglig tar over vår virkelighetsoppfatning, gradvis og umerkelig, via algoritmer som fungerer som
usynlige veiledere i samfunnet, uten at vi reflekterer videre over
det. Uansett er det en stor risiko i å forære vår framtid til en
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persepsjon vi ikke kjenner, selv om det er skapt i vårt bilde, slik
en tenkt Gud skapte oss i sitt bilde. I vår flukt fra lenkene religionene representerte flykter vi rett inn i armene til en Gud vi har
skapt selv. Fortsetter vi å kreere teknologi på bakgrunn av nysgjerrighet, men uten tanke på kreativ risiko, risikerer vi at en av
våre egne ideer til slutt blir vårt endelikt. Mens vi lever våre liv
med videospill, smarte telefoner og sosiale medier, forlater vår
biologi oss. Den potensielle djevelen gjemmer seg blant 0 og 1,
mens grunnlaget for vår videre utvikling og eksistens smelter,
fordi vi opphører å eksistere som det vi er skapt til å være. Arbeidene er representasjoner av dette, der rubiks kube oppløses i det
som framstår som et digitalt inferno. Kuben besitter i sin singularitet ikke noen løsninger, men allikevel alle. Den vet svaret på
alle spørsmål lenge før de blir stilt.
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Kristian
Skylstad

Tenabris Hexahedron
2018
Fotografi
150x100cm

I 2011 deltok Espen Gleditsch på Østlandsutstillingen med
verket This is the end – et neonskilt som i dag kanskje synes
utypisk ham ettersom han de siste årene har markert seg innenfor
fotografimediet. Samtidig henspiller ”This is the end”-skiltet på
Gleditsch’ interesse for ambivalente utsagn, og hvordan ulike
fremstillinger kan forskyve våre oppfattelser av hva som blir fortalt.
Hans fascinasjon for historie og historiefortellingen, samt fotografiets upålitelighet som objektiv dokumentasjon blir ofte
behandlet i verkserier som består av en kombinasjon av tekst og
bilder.
Grundig research danner grunnlag for Gleditsch’ nærlesninger av historiske dokumenter, objekter eller hendelser. Med
en tilsynelatende uanstrengthet kompliserer og destabiliserer
Gleditsch den aktuelle historien, og trekker beskuerne inn i nye
fascinerende og oppslukende fortellinger som er ambivalente og
åpne. Det rike materialet blir ofte bearbeidet i flere omganger,
som for eksempel Polymorphous Magical Substance (2016-17)
– et prosjekt som etter den første visningen på Kunstnerforbundet i Oslo ble presentert i en mer omfattende og integrert utstillingsarkitektur på Bergen Kunsthall før det igjen ble omarbeidet
til en artist book med samme navn. I dette prosjektet har Gleditsch
tatt polaroidfoto av originale og rekonstruerte interiører i hus av
kjente arkitekter som Arne Korsmo, Jozef Peeters, Le Corbusier
og Eileen Gray. Fotografiene fremstår som abstrakte fargekombinasjoner og geometriske former som frembringer ulike kvaliteter i
bildene og assosiasjoner hos beskueren. En polaroidserie har for
eksempel stofflig karakter av myk silke, men ved nærmere ettersyn viser det seg å være et utsnitt av en trappeoppgang. Det er
en kløktig lekenhet i disse subtile persepsjonsskiftene.
Modernismens arkitektur, interiør og fargebruk kombinert
med problematikken rundt historisk korrekte gjengivelser og
upålitelige kilder går igjen i mye av hans kunstnerskap. Polaroidfotoene i Polymorphous Magical Substance presenteres ett og
ett på en monokrom fargeflate. De ulike fargene i bakgrunnen har
Gleditsch hentet fra konserveringsstudiene til en stor boligutstilling i 1927 i Stuttgart – Weissenhofsiedlung. Kunstnerisk leder
var den modernistiske stjernearkitekten Mies van der Rohe, og
utstillingen regnes som et gjennombrudd for den nå velkjente
funkis-arkitekturen med store hvite flater og flate tak. Bygningene
i 1927 var dog malt i en rekke klare farger, men på grunn av
datidens svarthvite fotografi, gikk dette aspektet tapt i dokumen-
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Polymorphous Magical Substance #14
(Arne Korsmo, Lille Frøens vei)
2017
Polaroid
38x48cm

tasjonen og den videre historiseringen. Fotografert med store
lys- og skyggekontraster fremstår bygningene som hvite, noe som
dermed har hatt en utilsiktet stor betydning for moderne kunst- og
arkitekturhistorie. Gleditsch har behandlet ulike elementer ved
utstillingen og dens ettervirkninger i flere prosjekter, blant annet
White Lies (2014-15) og en rekke bøker.
I et nyere prosjekt Faded Remains (2017-18) har Gleditsch
bevegd seg bort fra arkitekturen, men fortsetter å undersøke den
intrikate rollen fargen spiller i vår kulturhistorie. Denne gang i
undersøkelser av greske og romerske skulpturer, samt senere tids
kopiering av disse – for eksempel fascismens reproduksjoner som
dyrket synet om den hvite, rene, sterke kroppen. Serien med
fotografier av hvite skulpturer presenteres bak delvis fargede
glass som hinter om fortidens fargeglade bruk, samtidig som de
manifesterer den lenge befestede kunsthistoriske oppfattelsen
av klassisk antikk som ensbetydende med hvit marmor.
En styrke ved Gleditsch’ prosjekter er hvordan han evner å
skape sammenheng mellom små detaljer og store overhengende
narrativer, hvordan både tilfeldigheter og maktstrukturer, bevisste
og ubevisste valg er med å konstruere historiske fortellinger for
ettertiden. Samtidig skinner det igjennom i verkene hans en enorm
dedikasjon og kjærlighet til de formene og fargene som omgir
oss i dagliglivet, og en fascinasjon for hvordan de påvirker og
inspirerer oss.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Espen
Gleditsch

JUBILEUMSKUNSTNER VESTFOLD.
SOLOPRESENTASJON PÅ KUNSTFORENINGEN
VERDENS ENDE.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN I 2011.

Espen Gleditsch er født i Holmestrand, og har de siste årene
markert seg både nasjonalt og internasjonalt. I en anmeldelse av
Gleditsch’ siste kunstnerbok, skrev Kåre Bulie i D2: «Gleditsch ble
født i 1983, men har allerede stilt ut på Kunstnernes Hus, MELK
og Fotogalleriet. I en tid hvor fotografiet ikke er like tydelig til stede
i kunstlivet som det var ved årtusenskiftet, er han en av de unge
kunstnerne som har holdt fast ved mediet og har blitt synlig.»
Gleditsch har hatt en høy utstillingsaktivitet de siste årene, og har
også stilt ut ved institusjoner som Hamburger Bahnhof i Berlin,
Bergen Kunsthall, Preus Fotomuseum, Kunstnerforbundet og
Noplace. I tillegg har han gitt ut en rekke kunstnerbøker som
utforsker bokmediet som utstillingsformat og hvordan fotografiet
som kunstform kan utvikle seg og brukes på flere plattformer.
Gleditsch er for tiden styreleder for Fotogalleriet, er aktiv som
underviser ved kunstakademiet i Bergen og Oslo Fotokunstskole,
og innehar flere styreverv i kunstfeltet.
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Patrik
Berg

Landscape with bat and horse
2018
Kobberetstsning på papir
ca 50x70cm
Landscape with plants
2018
kobberetsning på papir
ca 50x100cm

Landscape with bear
2018
kobberetsning på papir
ca 50x100cm
patrikberg.carbonmade.com
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Merete
Joelsen
Aune

What She Knew
2017
Blyant, fargeblyant og akryl på papir
150x180cm
www.mereteaune.com

What She Knew (IV & V) kartlegger stjernehimmelen over den
nordlige og sørlige hemisfæren. Tegningene dokumenterer samtidig et bestemt øyeblikk i tid og rom da mine tanker var annerledes enn hva de er nå.
I denne uavsluttede serien anvendes todimensjonale astronomiske representasjoner av himmelen som en symbolsk arkitektur
for å materialisere en form for selvportrett eller refleksjon. Det er
et temperament i det ytre verdensrommet som jeg liker å assosiere
med min egne indre verden. Formalt er kartene systematiske,
konkrete og stramme, mens de på samme tid står for det motsatte.
Noe lik en uhåndgripelig virkelighet som er i stadig forandring og
bevegelse.
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Jeg arbeider med tegning og grafikk, er interessert i kunstgrafikkens estetikk og tegning som en form for språk. Mitt arbeid
kan plasseres i en figurativ tradisjon men jeg er samtidig opptatt
av bildets abstrakte kvaliteter. Jeg henter sjeldent direkte visuell
inspirasjon fra andre bilder, men blir kunstnerisk inspirert av
tidlig modernistisk kunst, vitenskapsdokumentarer, eldre kirkemaleri og såkalt outsider art.
Min kunst omhandler ofte eksistensielle problemstillinger
knyttet till økologi og samfunn. Det finnes ett lett allegorisk aspekt
i noen av mine arbeider, men jeg prøver først og fremst å gjennom
form og stemning skape en visuell poesi. Å nå en ordløs kjerne.
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Jan
Håkon
Erichsen

Appetite for Destruction
2018
Video
1:24min
www.janhakon.com
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Joakim
Blattmann

AV
2017/2019
Trestubbe, bark, elektronikk,
kontakthøyttalere
ca 55x55x45cm
www.joakimblattmann.com

AV er del av en pågående serie skulpturelle installasjonsarbeider
med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser på innsiden av
trær. Jeg arbeider her med en akustisk mikroverden hvor jeg
avdekker og forstørrer skjult lydmateriale. Den elektriske ledeevnen
i treet som fortsatt har fuktighet i seg styrer hvordan lydopptakene
spilles av og “oppfører seg”. Fuktighetsendringene avgjør intensiteten og variasjonen i lydene vi hører, og hvilke lyder som sendes
til hvilke kontakthøyttalere. Verket er derfor i stadig endring og
vil aldri oppleves likt.
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Appetite for Destruction er et skulptur og video prosjekt hvor jeg
sprekker ballonger på djevelsk utspekulerte måter. Klippene i
videoen er hentet fra min Instagram konto @janerichsen hvor jeg
poster en ødeleggelses video hver eneste dag. Jeg startet å lage
disse videoene som en måte å unnslippe min vanlige metode å
lage kunst på. Jeg har alltid ønsket å gjøre veien fra ide til ferdig
arbeid så kort som mulig å nå føler jeg endelig jeg har funnet en
vei fram mot dette målet.
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Lingua II
2017
Marmor
100x75x35cm
www.annekevonderfehr.no

For tiden er jeg opptatt av naturens sårbarhet og hvordan mennesket setter seg selv i sentrum. I dette arbeidet har jeg forsøkt
å trekke frem ambivalensen som knyttes til dette temaet.
Fiske har vært, og er fremdeles en svært viktig eksportvare
for Norge, på samme måten som marmoren er det for Italia. For
begge landene handler det om naturressurser, stolte yrkestradisjoner og identitet. Begge yrkesgrupper er sårbare, og presses
og blir utfordret av ny og mer effektiv teknologi. Dette fører til
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overfiske og rovdrift på begrensede steinbrudd- og mineralforekomster. Prosjektet får derfor et miljø-politisk perspektiv, som
omhandler foredling og betydningen av tradisjonelle natur
ressurser, og der igjennom også naturens sårbarhet.
På Østlandsutstillingen 2019 viser jeg de to skulpturene
Lingua I og II (oversatt fra italiensk: språk, tunge), som er basert
på avstøpninger av torsketunger, laget i marmor.

Hilde
Honerud

It is a light which objectifies
everything and confirms nothing
Redningsteppe
2018
Foto/Inkjetprint
117x142cm
www.hildehonerud.com
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Anneke
von der
Fehr

Lingua I
2017
Marmor
100x75x35cm

I dette verket jobber jeg spesifikt med det
fysiske og visuelle rundt asyl. Opptakene
er fra Moria camp, Europas sannsynligvis
verste flyktningleir, som blir brukt av
greske og europeiske myndigheter som
en skremselsgård. Jeg er sterkt inspirert
av A Fortunate Man. The Story of a Country
Doctor (1967) av John Berger og Jean
Mohr, som også tittelen er hentet fra, og
Morten Qvenild og Frode Grytten sitt verk
Area 51.
Mange av mine verk ligger tett på
en journalistisk, dokumentarisk stil. Men
jeg opplever at klassiske katastrofefotografier som nå omgir oss, lammer oss fort,
bildet blir fort mer et objekt enn en
meningsbærer. I dette verket undersøker
jeg hvor langt jeg kan gå med form i bildene, hvor langt unna kan jeg gå fra det
dokumentariske, der det i første øyekast
kanskje ikke ser ut som jeg forteller om
noe annet enn estetikk. Det handler altså
om hva som oppstår mellom verkene og
betrakteren, samtidig som verket har en
meningsbærende relasjon til en akutt
virkelighet.
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Helen
Mørken

Emergence
2018
Porselen og steingodsleire
16x13x12cm
www.helenmorken.no
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Jara
Marken

Sculptures Paradise
2018
Digital tegning på silke, tekstilprint
med reaktive farger, gips
170x130cm, 10–40cm

I Sculptures Paradise møter vi seks skulpturer som speiler seg i
en digital tegning i habotaisilke, hengende på vegg.
Skulpturene imiterer tekstile, myke kvaliteter, men er harde
og tunge, stivnet i sin siste bevegelse. Det vegghengte arbeidet
rekonstruerer igjen form og farge fra objektene.
Jeg er like opptatt sammensetning, det å skape rytme og
bevegelse, som det å skape enkeltstående verk.
Min visuelle tankegang speiler seg i andre kunstarter som
musikk, dans, poesi og teater. Narrativet står åpent, og ønske er
å invitere betrakter inn i en assosiasjonsrytme og sinnsstemning.
Et åpnet møte med iakttageren, hvor form, farge og komposisjon
kan tolkes subjektivt ut i fra egne erfaringer og assosiasjoner.
Når jeg arbeider digitalt har ikke selve håndverket og materialitet størst betydning, men undersøkelsen i farge og komposi-
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sjon, og potensialet som ligger i dette. Jeg tenker i stort format,
men arbeider i lite, jeg tenker materialitet og sanselighet, men
har dette til gode, til når jeg velger tekstil å skrive ut
tegningene på.
I mine skulpturer tenker jeg todimensjonalt, de blir skisset
som digitale tegninger før jeg syr dem sammen i tekstil; bomull
eller polyester i variert tetthetsgrad og grovhet i veven. Deretter
fyller jeg tekstilet med gips, slik som en genser først blir levende
med en kropp inni seg, blir mine skulpturer manifestert av gipsen
som fyller dem. De tekstile egenskapene bli overført til konkret
form. Overflaten til skulpturene reflekterer veven i det valgte
material, myke folder og sømmer blir gjengitt i et konkret materiale, og bevegelsen herdet.
Det som står igjen er et minne.

Emergence handler om urkraft og energi,
og skjult potensiale. Den består av en
tilsynelatende skjør kjerne som bryter seg
ut av et grovt sort skall. Kjernen viser en
styrke og vilje til å frigjøre seg fra det
beskyttende skallet og tvinge seg fram
og ut.
Kjernen er lagd av papirtynne porselensflak satt sammen i en radial form
og brent til 1260°C. Denne ble så pakket
inn i et løst skall av sort steingodsleire
og brent på nytt til 1260°C. På dette
tidspunktet ga jeg fra meg kontrollen.
Den sorte leiren krympet under brenning
og sprakk der den fikk motstand fra
porselenskjernen.
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Min arbeidsmetode for tiden er å søke
etter tilfeldige hendelser i min kunst
gjennom blindtegning. Dette arbeidet er
en del av en serie som er basert på den
tyske kunstneren Caspar David Friedrich
(1774-1840). Det er fristende å vurdere
hans kunst fra en ren estetisk vinkel utifra
hans romantisk stil, men tiden han levde
i var langt fra romantisk og faktisk var de
religiøse og politiske omveltningene i
Dresden på 1800-tallet kanskje enda mer
dramatisk enn de vi opplever i dag.
Med blindtegning skapes det former
som blir en tilslørt versjon av originalen.
Både Friedrichs åndelige og symbolske
verden og hans fysiske verden blir noe
annullert. Det som gjenstår er min ubevisste tolkning. Ved å jobbe med blindtegning blir streken ukontrollert og fri.
Nye former blir til innenfor Friedrichs
komposisjon.
Tilskueren som kanskje ikke kjenner
den opprinnelige kunsten, står overfor de
ukjente formene og vil forsøke å finne
mening i kaoset. Dette kan være i form av
nye landskap eller skapninger. Tilskueren
vil bruke sin egen kulturelle erfaring for å
bestemme hva som er eller ikke er tilstede
i arbeidet.
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Ivar
Papadopoulos
Samuelsen

Skogsfragment 73
2016
Kolorert tusjtegning på papir
26x39cm
Skogsfragment 79
2016
Kolorert tusjtegning på papir
26x39cm
http://www.ivarps.com
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Elaine
Joyce
Newman

Recollect
2018
Akryl på lerret
100x70cm
www.newman.no

Tegningene er ett av rundt 100 verk i et prosjekt jeg har kalt
skogsfragmenter, et prosjekt jeg har holdt på med i syv år.
Ideen med denne serien er å vise bilder som hvert enkelt er
fragmenter/detaljer av den helhet som defineres som skog. Til
sammen vever disse bildene et teppe som beskriver det varierte
og mangfoldige miljøet den norske skogen består av. Billedmessig
og kunstnerisk skal likevel hvert enkelt verk kunne stå for seg selv.

De fleste arbeidene er kolorerte tusjtegninger utført på papir i
A3 og A2 format, men det finnes også noen arbeider utført med
akryl på lerret.
Med støtte fra bl.a. Norsk kulturråd og Illustrasjonsfondet
har jeg de siste årene reist på kryss og tvers av Norge slik at serien
nå dekker motiver fra alle landsdeler og de fleste fylkene i Norge.
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Elisabeth
Thorsen

Kalde føtter
2017
Krystallisert tekstil
25x16cm + 14x9cm
www.madebybetty.com
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Ellen
Karine
Solberg

På kanten
2018
Silk clay
10x68cm
http://luna230518.simplesite.com

Drivkraften bak kunstnerskapet er en nysgjerrighet på hvordan
samfunnet henger sammen. Å se den enkelte, individet i den
store sammenhengen, det lille i det store. Jeg arbeider med
grafikk, skulptur, installasjon, tekstil, animasjon og utsmykning.
Jeg har i mange år reist rundt i landet med egenprodusert kunst
på turné i regi DKS.
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Jag bruker ofte fotografi fra media som medium og referanseramme aktivt i mitt kunstnerskap. Jeg har de siste årene laget
skulpturer av mennesker som er på flukt, hentet fra bilder i media.
Verket På kanten er en relevant og politisk kommentar til dagens
migrasjonsvirkelighet i Europa. Verket kan plasseres i for eksempel en vinduskarm, eller på bordkanten.

Elisabeth Thorsen er utdannet skomaker og har i sin kunstneriske
praksis spesialisert seg på en tilnærming til utforming av skotøy
som kunstobjekter.
Mer enn å være funksjonelle sko, ønsker hun å utforme
objekter som fremstår som både vakre og utfordrende.
Hun liker å eksperimentere med ulike materialer. Resirkulert

materiale som møbler, blyanter, tepper, gardiner og annet uvanlig
materiale som is, sukker, sportstape og egendyrkede krystaller
har alle blitt inkludert i hennes arbeid.
Kalde føtter er et prosjekt der hun har forsket seg frem til å
gro krystaller på tekstil for å ligne frost og manipulere og bearbeide teppetekstiler til selvstendige små krystalliserte skulpturer.
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Norske Grafikere
08.08.–01.09.

Lena Akopian
Lars Aurtande
Ingrid Lilja Arntzen
Roddy Bell
Tomasz Boncza-Ozdowski
Birgit Brab (DE)
Ute Diez & Chili Seitz (DE)
Imme Feldmann (DE)
Evelyn Gesen (DE)
Ingebjørg Une Hagen
Inger Hagen
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Karin Hilbers (DE)
Inge Johan Riise Iversen
Marianne Karlsen
Anja Klafki (DE)
Trine Lindheim
Tor Lindrupsen
Katrin Magens (DE)
Karin Mohrdieck (DE)
Sabine Rieck (DE)
Elke Schweigart (DE)
Lisbeth Skranes
Cathrine Finsrud Stustad
Anna Weilhartner
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Jubileumskunstner
Kjell Varvin

Geometri er et ord sterkt forbundet med Kjell Varvins kunstnerskap. I flate grafiske komposisjoner og romlige skulpturelle
installasjoner kombinerer han kvadrater, rektangler, sirkler og
triangler til former som kan være både stringente og kaotiske.
Noen konstruksjoner er så skrøpelige at de synes på randen av
kollaps, mens andre har et sterkt personifisert uttrykk. Andre igjen
er mer unnvikende og abstrakte. Felles for Varvins kunst er at han
alltid tar utgangspunkt i menneskelige proporsjoner. Dette gjør
at vi som beskuere kan få en umiddelbar kroppslig forståelse eller
relasjon til verkene hans. Inspirert av arkitekter som Le Corbusier
(som blant annet har uttalt at geometrien er menneskets språk)
jobber han med akser, geometri og rytme i menneskelig skala. På
den måten henter han fram harmoni selv i ustabile, forvridde,
merkelige og skeive former.
Silketrykkserien Cubi som vises på Østlandsutstillingen er
laget etter et besøk på arkeologisk museum i Kairo. Varvin så der
et kubisk objekt fra Tut-Ankh-Amons grav som han til eget formål
forenklet konstruksjonen til og trykket i et begrenset opplag i
blått. Varvin skriver: «Da jeg syntes det ble for ensformig med
slike rene kuber fant jeg på å tegne over og mellom sprinklene
med gouache og fettstift. Effekten bryter monotonien og gjør hele
serien unik og visuelt stimulerende.» Streken og tegningen er
utgangspunktet for alt Varvin gjør – om han tegner, jobber grafisk
eller tredimensjonalt. I sitt essay «Om å gå over streken» skriver
kunsthistoriker Trond Borgen at Varvins kunst er «[...] resultat av
mange års konsekvent og konsentrert arbeid med tegningen, som
form og som fenomen. [...] Varvins tegninger er fullstendig renset
for ornamentet og fortellingen; tilbake står en renskåret undersøkelse av linjens muligheter.»
Rom og mellomrom blir dynamiske av Varvins spill med
intervaller og rytme. Disse intervallene og rytmene er ofte inspirert
av fri og improvisert jazz. Her blir innarbeidede komposisjoner og
regelbundne former både brukt og brutt. Gjennom en prosessbasert praksis improviserer Varvin frem nye sammenstillinger.
Gjenkjennelige elementer underliggjøres og skaper nye uttrykk.
Et godt eksempel på denne flytende og prosessuelle praksisen er det pågående prosjektet Ustabile variabler. I et hjørne i
atelieret sitt i Bærum skaper Varvin hver dag en ny komposisjon
av stålstenger, papplater, rør, gamle cder, elementer fra elektriske
apparater og funnet materiale. Noen ganger går enkelte elementer igjen flere dager i trekk med bare små endringer, før installasjonen plutselig blir mer drastisk endret og får helt ny karakter.
Dagens komposisjon fotograferes fra to vinkler og legges ut på
to forskjellige blogger. Varvin skriver selv godt om hvordan denne
praksisen øver ham opp i forståelser av rom og tid, og hvorfor
dette er viktig:
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Cubi
2017
Grå gouache på silketrykk i ramme
70x50cm

Jeg har holdt på med denne serien installasjoner som jeg
kaller USTABILE VARIABLER i mer enn ti år nå. Og har
kommet til at den beste måten å finne ut noe om rom,
strukturer og forgjengelighet er å praktisere så ofte som
mulig. Som individ er man deltager i noe enormt stort og
komplisert. Ikke bare har man sin egen psyke å holde orden
på, men også ens egen kropp som stadig er i bevegelse.
Hvert øyeblikk og hver posisjon er unik, alt foregår i en
stadig omskifting, forholdene endrer seg fra sekund til
sekund og utgjør momenter i skapelse og forfall, ustanselig og ugjenkallelig. Perspektivene snevres inn til å
gjelde den aktuelle posisjon og det aktuelle tidspunkt.
[...] Det fins noen steder på jorden hvor romfølelsen er
særlig sterk. Pantheon i Roma er ett sted. Et marmorbrudd
i Carrara, Las Cañadas på Tenerife, Grand Canyon, for å
nevne noen. Ja, og så mitt eget atelier! Det er det stedet
på denne jord hvor jeg hver dag fritt kan flytte om på ting,
bygge mine vaklende installasjoner og erfare noe om rom
og struktur, det forgjengelige og kanskje avdekke en flik
av virkeligheten. All eksistens dreier seg om denne ene
tingen, den intense opplevelsen av å være levende tilstede, virksom i et begrenset tidsrom, følelsen av funksjon
og deltakelse i en aktualitet.

JUBILEUMSKUNSTNER

JUBILEUMSKUNSTNER

Kjell
Varvin

JUBILEUMSKUNSTNER OSLO.
SOLOPRESENTASJON PÅ NORSKE GRAFIKERE.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN I 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1991, 1999.

Formenes forhold til hverandre, nærhet, avstand og repetisjon
skaper ulike former for romlighet. Varvins daglige øvelser er altså
forsøk på å forstå noe mer om virkeligheten – om hvordan vi som
mennesker ser verden, og er i verden på.
Hos Varvin finnes det alltid nye muligheter og han fortsetter
å skape sine egne regler, leke, eksperimentere, analysere og
improvisere. Hans samordninger er basert på kunnskapen og
intuisjonen som kommer fra en lang praksis, et blikk for hverdagens elementer og former, håndteringen av hverdagens og
industriens elementer. Dette skaper kunst som går i direkte
relasjon med beskueren og som dirrer av tilstedeværelse.
Kjell Varvin (f.1939) bor og arbeider på Høvik utenfor Oslo, og
jobber med maleri, tegning, grafikk, skulptur, video og installasjon.
Han er utdannet i Oslo, Paris, Sevilla og Barcelona, og har hatt en
jevn utstillingsaktivitet siden 1960-tallet. Senere utstillinger inkluderer soloutstillinger ved Kunstnernes Hus (2017), Nordnorsk
kunstmuseum (2016), Akershus Kunstsenter (2016), Galleri Nordnorge (2015), Galleri Lynx (2013), Kongsvinger Kunstforening
(2013) og Kunstnerforbundet (2013). Varvin er innkjøpt av blant
annet Nasjonalmuseet og Nordnorsk kunstmuseum.
KILDER:
Hjemmeside Kjell Varvin: http://varvinart.blogspot.com/
Kunstnernes Hus – utstillingsflyer Kjell Varvin: Fri geometri – Ustabile variasjoner, 2017
Trond Borgen: «Om å gå over streken» i Kjell Varvin: Arbeider 1993-2000, selvpublisert.
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Jeg jobber med grafikk, tegning, maleri
og ofte eksperimenterer med kombinasjon av materialer og teknikker; synes det
er ganske spennende å jobbe på tvers av
ulike tekniske utrykk. Jeg er opptatt av
detaljer men alltid legger vekt på visuell
helhet. Oftest metaforiske språk og symboler i arbeidene mine unndrar seg
automatisert forståelse. Natur og miljø har
alltid berørt, inspirert og formet min
kunst. Konsekvenser av endringer i økosystemet, naturens sårbarhet, dialog
mellom mennesket og naturen, bevegelse,
– er noen av stikkord for flere av mine
kunstverk.
Tilnærmelse er en del av grafikkprosjektet mitt «Ikke bare svart og hvit» –
prosjektet med sterke kontraster med
mange spenningspunkter i det visuelle
språket. Dette er linotrykk kombinert med
akvarell. Budskapet og idéen handler om
hvor ugjenkallelig kan bli kunstig balanse
endringer i naturen. Bare liten endring kan
bidra til globale ringvirkninger i økosystemet. Bevaring av balansen er avgjørende. Men i det moderne, utviklede
samfunnet er det ikke så lett å bevare
balansen. Vi utvikler, forenkler, forbedrer
og samtidig forurenser, utrydder og forgifter naturen rundt oss. Det er mange
dilemmaer. Derfor ikke tilfeldig at jeg
kalte prosjektet mitt «Ikke bare svart og
hvit» og valg av teknikker, kontraster,
farger forsterker budskapet.

Lars
Aurtande

21. desember
2018
Silketrykk
104x153cm
www.larsaurtande.com
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Lena
Akopian

Tilnærmelse
Linotrykk/akvarell/papir
2018
100x70cm
www.akopian.no

”21. desember” eller vintersolverv er årets mørkeste natt, før solen
snur og igjen går mot lysere tider - en tid for håp midt i vinterens
mørke, et håp om at solen igjen skal varme jorden og gjøre den
fruktbar. Det er en tid for mellommenneskelige forhold, fred,
kjærlighet, toleranse og glede.
Dette er også tiden da dyr og overnaturlige vesener har friere
spillerom enn ellers på grunn av mørket. I mitt bildet går fortid
og framtid i ett, og jeg fantaserer om en nåtid som vintersolverven tid da mørket snur og vi øyner håp foran oss.
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Roddy
Bell

The Grand Tour-Sienna
2018
25x20cm
Håndkolorert koldnål
www.roddybell.net

Mitt kunstneriske prosjekt er fortellinger fra virkeligheten – og
litt bortenfor. Jeg setter sammen elementer fra deler av verden
som vanligvis ligger fjernt fra hverandre, og prøver på den måten
å lage fortellinger. Disse fortellingene skal ha et språk som ligner
på drømmespråket, der bevisstheten leker fritt med tingene.
Komposisjonen løser jeg blant annet ved å tenke diskant – bass
–og mellomtoner. Dette antagelig fordi jeg som musiker opplever musikk og visuelle uttrykk som to sider av samme sak;
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rytme, presisjon og klang. Bildene er laget som blyantskisser, og
deretter som collager i Photoshop. Hver farge i det digitale bildet
overføres deretter til trykkplater i en belysnings- og etseprosess
basert på polymerplater. Platene bearbeides med ulike håndverktøy og trykkes for hånd i grafikkpresse.
Dyptrykkteknikkens maleriske stofflighet er et viktig element
i bildene mine.
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Ingrid
Lilja
Arntzen

Mann med hatt
2018
Dyptrykk på papir
29x18cm

De grafiske arbeidene jeg viser på Østlandsutstillingen, er en del
av et større tematisk prosjekt som har fellesbetegnelsen «The
Grand Tour»
For tre hundre år siden begynte rike unge briter å reise
gjennom Frankrike og Italia på jakt etter kunst, kultur og røtter av
den vestlige sivilisasjonen. Med nesten ubegrensede midler og
aristokratiske forbindelser og måneder (eller år) for å streife
omkring, studerte de maleri, perfeksjonerte sine språkkunnskaper
og blandet seg med kontinentets øvre sosiale lag.
Den gangen vurderte eliten å reise til slike sentre som en
nødvendig «rite of passage».

Arven fra The Grand Tour lever videre i vår tid og kan fortsatt
tydelig spores i reise- og skjønnlitteratur. Fra sin aristokratiske
opprinnelse til vår tids turisme og globalisering påvirker The Grand
Tour fortsatt vårt valg av destinasjoner og våre ideer om den
kulturen og raffinementet som vi kommer til å omgi oss med
gjennom reisen.
Prosjektet mitt har vært å lage malerier og trykk som tyder
på at The Grand Tour lever videre som en metafor for vår søken
etter selvrealisering i en post-religiøs epoke. Emnet undersøkes
fra et synspunkt som kombinerer humor, ironi, men også seriøsitet.
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Birgit
Brab
(DE)

Erindring (feire)
2014
Radering (Aquatint, Silisiumkarbid)/
blyanttegning
Tredelt, ca 80x130cm
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Tomasz
BonczaOzdowski

In Between - 0000-0011-0110
2016
Digital print
118x59cm
www.ozdowski.no

My work is an expression of my own migration experiences. My
goal was rather to create a picture of possible consequences that
may arise at the end of the journey.
The text like a transparent curtain, cover the space. Partly,
it comes from Gaston Bachelards’ book “The Poetics of Space”
and a few words of my own at the end.
In my opinion, the reason/consequences often lie in
migrants’ background and strong attachment to their own culture.
When adding to it an inability to fully understand the host culture,
the complexity of the new language on top of many other unfa-
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miliar details - assimilation seems to be an impossible task and
almost unconsciously leads to isolation.
When writing the text I wanted to avoid any linguistic preferences. I used binary tools instead.
I am well convinced that as a result of migration, single
individuals as well as groups of individuals are pending in a vast,
empty space between their homeland and the alien “Promised
Land”. It will last forever.
In the end, life IN BETWEEN seems to be a migrant’s destiny.

In my etchings I work with forms and areas, and their relation to
space. Lived moments and situations are the starting-points or
ideas for a form, which I then look at from a distance and convert
into my own illustrating language.
My concentration lies on the essence of the moment; which
is shown in a simple and reduced, yet condensed and in itself,
multiple form. I choose in order to focus to concentration on the
shaped area, which is the essence of the work. This mode of
expression signifies my search for continuity and reliability.
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Imme
Feldmann
(DE)

Mur
2016
Tresnitt
59,4x42cm
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Ute Diez &
Chili Seitz
(DE)

Offhand 1 und 2
2018
Risotrykk på akryl
30x40cm

The works suggest a superposition of past, present and future.
By using an old copying technique (Risograph prints) in combination with bright acrylic colors, the clear attribution blurs and
opens up for new ones.
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This woodcut is called `Mauer´ (Wall). I created the sketch during
the process of drawing without thinking of a wall.
Translating the sketch into a woodcut, it became a `wall´. It
looks a bit threatening, there is just an piece of earth, a piece of
sky and – the wall.
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Ingebjørg
Une
Hagen

Bevinget
2016
Sjablongtrykk/collage
61x180cm
www.ingebjorgunehagen.com
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Evelyn
Gesen
(DE)

Nr. 14, Pierrot
Fra serien alphabet 2005–2018
2018
Material collage / print på papir /
transparent papir
100x70cm

The work belongs to a series of emblematic pictures which I have
given the title “alphabet”.
They seem simple, but they are also complex. The appearance is clear but also contains a hidden meaning. This particular
form has the silhouette of Antoine Watteau’s Pierrot named
“Gilles” (1718) who embodies a lonely individual, a sad clown.

120

Insektenes forbløffende kompleksitet er
en vesentlig inspirasjonskilde både visuelt
og i kraft av å være en viktig del av vårt
økosystem.
I det grafiske verket Bevinget fremstilles insektene i en monumental kropp
med tydelige taktile og ornamentale
kvaliteter som finnes på insektenes skall
og vinger.
Teknikken er grafikk i form av sjablongtrykk, trykket for hånd på tynt silkepapir og bearbeidet videre til en collage
bestående av mange trykk med insektmotiv.
Verket søker å uttrykke uroen over
det biologiske mangfoldet som forsvinner.
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Karin
Hilbers
(DE)

Veien
2018
Koldnålsradering
50x70cm m ramme
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Inger
Hagen

Dangerous Dogs
2016
Koldnål/grafikk
41x99cm
www.Ingerhagen.com

Jeg arbeider med dyptrykk på kobber, ofte som ren koldnål eller
kombinert med etsning; streketsning eller akvatint. Det er spontane uttrykk som har kraft og driv over seg. Det har blitt mange
dyreskikkelser i mine arbeider. Helst skal det være barskt og vart
på samme tid, synes jeg. Koldnål gir mulighet til variasjon i streken,
og det passer fint for mine uttrykk. Når det skapes liv, og bildet
plutselig er der, er det samtidig en dynamikk til stede som kan
åpne for ulike tolkningsmuligheter. Når dette skjer, gir det meg
så mye inspirasjon at det er verdt alt strev.
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How to proceed?
Should I prepare myself
quietly sitting in a beach chair, collecting data and reading
information before getting started or take off immediately? Should
I take a gently rising path with many winding roads or rather
choose a more sustained path that even may be more dangerous?
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Sauriesering er langt skumlere enn islamisering.
Hjernene skrumper inn og gradvis får primitive drifter overtaket.
Konspirasjonsteorier og falske nyheter virker dermed mer og mer forlokkende.
Sauriesering medfører økende polarisering mellom mennesker...
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Marianne
Karlsen

Uten tittel (åpne opp)
2016
Grafikk, tresnitt
20x30cm
www.mariannekarlsen.com

Jeg bor og arbeider i Oslo. Som grafiker
jobber jeg med flere teknikker, og har
utviklet mye erfaring med teknikken Colla
graph. Jeg benytter meg av både dyptrykk
og høytrykk i denne prosessen og kan
kombinere med andre teknikker. Verket
som er antatt i Østlandsutstillingen 2019
er et tresnitt, et arbeidet utifra fotodokumentasjonen til min masteroppgave. Jeg
fokuserte på hvordan den taktile forståelsen gjennom hånden var utgangspunktet
i formidling, og så på den praktiske tilnærmingen til utstillingen Avtrykk. Tresnitt
fra fem århundre på Nasjonalgalleriet.
Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet
var min egen erfaring som utøvende
grafiker og praktisk formidling kombinert
med omvisning. 2014-16 MA Kunst i
Samfunnet, HIOA/ Oslo met. 2004-06
hadde jeg stipendplass ved Norske Grafikeres Verksted. 1997-00 studerte jeg
BA HONS Fine Art ved University of West
of England i Bristol. 1996/97 Foundation
in Art and design i Falmouth College of
Art, hele studiet med stor vekt på grafikk.
Det er flere tema og prosjekter jeg
har jobbet med, de siste årene har det
vært hendene og nærheten til materialer.
Jeg har også eksperimenterer med form,
skygge og blindtegning strek, inspirasjon
og utgangspunkt i motiver fra media,
benytter jeg meg også av.
Teknikken Collagraph (staves noen
ganger collography) er en grafisk prosess
der materialer og struktur blir påført,
gjerne papp/plexiglass. Ordet er opprinnelig fra Gresk koll eller kolla, betyr lim,
og graph betyr aktiviteten å tegne. Det er
uten bruk av syrebad eller andre kjemiske
midler for å oppnå strek, struktur og lys/
skygge.
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Inge
Johan
Riise
Iversen

Stopp saurieseringen
2018
Håndkolorert fargetresnitt
70x50cm
www.ingeiversen.com

Trine
Lindheim

Inn i det blå
2016
Tresnitt
60x50cm
www.trinelindheim.no
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Anja
Klafki
(DE)

ÜBERLAND
2019
Rominstallasjon, radering, tresnitt, materialtrykk på büttenpapir og folie

Through graphical print on vat paper and foil, a landscape takes
shape within the room.
Depending on the observer’s location, the view of the coast
and the sea changes and provides a fragmentary impression of
their own imagination.
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Med tresnittet arbeider jeg i et abstrahert, figurativt formspråk.
Bildene har ofte en flersidig betydning der refleksjon kan slippe
til. De blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og
forenkling av form som resultat, forestillinger fortettet til symboler.
En frukt av denne prosessen er et renere poetisk uttrykk på
grensen mellom drøm og virkelighet. Bildenes essens ligger her,
i poesiens grenseland.

127

Katrin
Magens
(DE)

Morgen uten galle
2018
Tresnitt på 3 plater, den siste platen
er et reduksjonstrykk
78,5x107cm
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Tor
Lindrupsen

(uten tittel)
2017
Mixed media/tresnitt på papir
60x45cm
www.lindrupsen.no

Jeg bruker en mengde plater og trykker lag på lag til jeg kommer
fram til noe jeg kan kalle et ferdig bilde. Det kan bli både 20 og
30 omganger i trykkpressa før jeg blir fornøyd, så prosessene er
umulig å gjenta og hvert enkelt bilde blir et unikt særtrykk. Motivkretsen dreier seg rundt kroppen, underlagt gravitasjonen og
sammenvevd med alt som omgir oss.

128

My multicolored woodcut “Tomorrow without bile” refers to an
entry in my diary. The work is ambiguous, it is a conglomeration
of many impressions. I have created over 30 diaries and now draw
specifically from this fund, which has arisen over just so many
years.
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Sabine
Rieck
(DE)

o.T.
2017
Radering
30x42cm

Baumgrenze
2017
Radering
28x39cm
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Karin
Mohrdieck
(DE)

Landskap
2018
Platecollage
60x80cm

– Natura Maestra –
Zitat – Paül Cezanne:
”Art is creation parallel to nature.”
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Thoughts and feelings of the present shape the pictures from the past.
I implement this process by cutting metal plates from old etchings into pieces.
I search for connections and correspondences between «foreign» parts.
I assemble these in a new way, either loose or brazed, and create a print.
Then I print over this collage with a drypoint etching - with thoughts of the present.
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Lisbeth
Skranes

Langs Akerselva
2018
Tresnitt, chine collé
33x56cm
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Elke
Schweigart
(DE)

Untitled
2018
Linotrykk på tre
79x79cm

The linocut shows a mesh of lines that runs through some white
material. It could be an insight into the layers of something solid
or frozen. Maybe some underground watercourse or crack lines
in a glacier.
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Jeg liker å vandre langs Akerselva. Dette området er hjertet av
norsk industri- og arbeiderhistorie med godt bevarte bygninger
og vakre gater. De, for meg, vakre bygningene forteller om menneskers liv i fortid og nåtid. Gleden over en vandring varer lenger
dersom jeg klarer å få noe ned på papir. Her har jeg skåret ut
ønsket motiv i trefinér og lagt inn papirbiter laget av kunstnere
på Hawaii og i Nepal, før jeg har kjørt trykkplaten gjennom pressen.
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Anna
Weilhartner

461 historier
2018
Silketrykk på papir
95x160cm
weilhartneranna.weebly.com
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Cathrine
Finsrud
Stustad

Tause vitner
2019
Grafikk på papir henger ute og
blir vist i galleriet via projektor
ca 50 kvadratmeter
www.cathi.no

Jeg har valgt meg Konnerudkollen som arbeidssted til Østlandsutstillingen. Verket i fotografiet; ”Å samtale med trær” er gjort i
Jondalen i 2017. Det er noe poetisk over det. Å ha utstilling for
naturen og dyrene, dagen og natten. Jeg bruker mye tid på å reise
rundt, gå i naturen og velge site, og deretter jobber jeg grundig
med inntrykkene på verkstedet, der langsomme prosesser blir til
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arbeider som skal tilbake å få være alene med naturen. Noen har
spurt hvorfor jeg lar de vakre trykkene blir ødelagt med rifter og
sår etter måneder ute i all slags vær, men jeg syntes ikke de blir
ødelagt, tvert imot får naturen tilføre dem spor av sin kraft, de får
absorbere skogens stillhet og bærer med seg naturens visdom.
De blir tause vitner

Trykket er inspirert av plantegninger, mer spesifikk snitt-tegninger.
Arkitekter plasserer silhuetter av mennesker i tegninger til å
indikere størrelses forhold og bygningens funksjoner.
Bilde oppfordrer betrakterne til å observere. Det er mulig å
oppdikte historier omkring interaksjoner mellom mennesker.
Inspirasjonen ligger i min interesse for samfunnets kompleksitet
og mangfold.
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Bærum Kunsthall
17.10.–10.11.

BÆRUM KUNSTHALL

136

Jubileumskunstner
Jubileumskunstner
Zdenka Rusova
Zdenka Rusova
Ingunn Bakke
Ingunn
Bakke
Marisa
Ferreira
MarisaFærøy
Ferreira
Yngvild
og
Yngvild
Færøy og
Søssa Jørgensen
Søssa
KristinJørgensen
Lindberg
Kristin
Lindberg
Elisabeth
Mathiesen
Elisabeth
Mathiesen
Klara
Pousette
Klara
Pousette
Hanne
Rivrud
SivHanne
BuggeRivrud
Vatne
Siv Bugge
Heidi
MarieVatne
Wien
Heidi Marie Wien
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Roddy Bell
Patrick Bjørsrud
Marius Dahl
Unn Fahlstrøm
Hilde Frantzen
Torgeir Husevaag
Marin Håskjold
Beatrice Alvestad Lopez
Line Bøhmer Løkken
Atle Selnes Nielsen
Hedda Grevle Ottesen
Bjørn Erik Haugen
Laila Kongevold
Hege Liseth
Gunnveig Nerol
Atle Selnes Nielsen
Nina Katrine Risåsen
Marianne Wiig Storaas
Lillian Tørlen
Ellen Grieg
Marius Dahl
Mattias Cantzler
Ellen Grieg
Matilda Höög
Aage Langhelle
Magnus Myrtveit
Terje Nicolaisen
Linn-Mari Staalnacke
Marius Wang
Monica Winther
Hanne Borchgrevink

Den ene verkserien som Zdenka Rusova viser på Østlandsutstillingen består av en rekke kvinneportretter i profil fra 1998. Foruten enkelte innslag av rødt er portrettene holdt i svart-hvitt. Som
grunnlag for hvert arbeid har Rusova anvendt to enkelt oppstrekete ansiktsprofiler – én som vender mot høyre og én som vender
mot venstre. Disse er dyptrykk og litografi som videre har blitt
tegnet på med tusj og pastell. Ulike grader av fordobling, skygge
legging og lek med strek skaper svært forskjellige uttrykk hvor
noen har enkle, forsiktige bearbeidinger mens andre består av
mer utfyllende og kompliserte tegninger. I et portrett har kvinnens
munn blitt fordoblet mens en skylignende formasjon omkranser
kvinnens nese og liksom siver inn i hjernen hennes. I et annet kan
man ane en kystlinje med klippelandskap. De mange variasjonene
av tekstur- og strekkvaliteter gjør at portrettene oser av overskudd. Hvert av dem har et helt særegent uttrykk samtidig som
de henger umiskjennelig sammen som en serie. Samlet danner
de et dynamisk spill; de utdyper og forsterker hverandre og gir
en flersidig og mangetydig portrettering.
Bearbeidingen av kvinnehodet og kvinnekroppen er et
gjennomgående motiv hos Rusova fra 1950-tallet og frem til 1990.
Hun jobber med motivene i kretsløp; motivene utvikles fra figurasjoner til abstraksjoner – fra helhet til oppløsning og tilbake til
en sammensetning av former. Det kan starte med et enkelt snitt
i et kvinnehode som i neste arbeid har fått flere snitt til de ulike
delene etterhvert er renset for detaljer og står som egne konstruksjonsklosser i abstrakte verk bestående av geometriske
former. Siden 1960-tallet har hun jobbet med de samme motivene: kvinnehoder og profiler, hår, munn og bryster, og i senere
tid også mer landskap. I forbindelse med utstillingen Profil i 1998
skrev Toril Smit i katalogen: «Når nå ansiktsprofiler igjen dukker
opp, er det heller ikke her snakk om et brudd med tidligere
arbeider, men å utnytte mulighetene som ligger i en dialog mellom
de ytre gjenkjennelige konturer og de psykiske strukturer og
tilstander slik de signaliseres av en ekspressiv strek i abstrakte
formasjoner.» (Smit:1998). Kunsthistoriker Gunnar Danbolt kaller
denne måten å vende tilbake til motiver på for transtekstualitet:
«[...] en benevnelse for nettopp det å gjenta og variere motiver,
hendelser og figurer fra ens eget kunstnerskap.» (Danbolt
2007:443). Gjennom repetisjonene og seriene utvikler Rusova
både motivkretsen og tematikken som ofte kretser rundt identitet.
Identitetsproblematikken undersøkes og bearbeides gjennom tegningen og streken, der splittelsene og oppløsningene i
arbeidene kan forståes som undersøkelser av menneskers ”flerdimensjonale identitet” (Danbolt 2007:224). Kompleksiteten i
det flerdimensjonale og overlappende pakkes ut av Rusova ved
at motivene gradvis utvikles fra helhet til oppspaltning til en ny
sammenstilling som igjen gjennomgår en oppspaltning kan forståes som en speiling av psykiske strukturer og forming av
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Profil #1
1990
Koldnål og tusj på papir
49,5x65cm

identitet. Tematikken henger tett sammen med Rusovas eget liv
og erfaringen av å flykte fra Sentral-Europa til Skandinavia, av å
tilpasse seg nye samfunnsformer og kjempe for en plass som
kvinne i et mannsdominert miljø. Med utgangspunkt i eget liv og
erfaringer uttrykker Rusova gjennom streken noe allment gjenkjennelig ved subjektets søken etter å forstå seg selv. Gjennom
verkene kan vi reise gjennom sykluser hvor en sterk kjønnstematikk utvikler seg til helt avkjønnete motiver og tilbake igjen. Et
annet spenningsfelt er mellom mennesker, dyr og maskiner.
Syklusene repeterer og fornyer og skaper nye forståelser og
sammenhenger.
Som modernist på sin hals ligger utfordringen for Rusova i
selve arbeidet med materiale og teknikk, og verkene hennes
besitter gjennom dedikasjonen en enorm følsomhet. Ved sin
konsekvente jobbing med identitetstematikken gjennom et langt
liv gir Rusovas kunstnerskap som helhet en unik og gjennom
gående utforskning og tolkning av den. Ved å dvele ved enkelte
former, gjenta og vende tilbake til dem, får hun frem en enorm
rikdom i materialet. Verkene dirrer ofte mellom harmoni og spenning, mellom det myke og harde, det tydelige og det antydede.
For Rusova blir selve splittelsen en mulighetsbetingelse (Danbolt
2007:429) som også gjør det mulig å hele tiden starte nye sykluser – hun blir aldri ferdig og fortsetter å utvikle nye motiver, slik
vi også fortsetter å forandre oss så lenge vi lever.
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Zdenka
Rusova

JUBILEUMSKUNSTNER I BÆRUM.
SOLOPRESENTASJON VED BÆRUM KUNSTHALL.
DELTOK PÅ ØSTLANDSUTSTILLINGEN I 1980
OG 1983.

Zdenka Rusova ble født i Praha i 1939. I 1969 kom hun til Norge
på et stipend, og hun har vært permanent bosatt i Norge siden
1970. Rusova har hatt en utstrakt utstillingsvirksomhet; siden midten
av 1960-tallet i Tsjekkia og Tyskland, og fra 1970 med årlige
separatutstillinger i Norge, blant annet på Henie-Onstad Kunstnersenter, i tillegg til deltakelse på gruppeutstillinger i inn- og
utland. I norsk kunstliv har Rusova hatt en tydelig og viktig posisjon
ikke bare gjennom sitt virke som kunstner, men også som pedagog.
Hun har undervist i grafikk ved kunstakademiene i Oslo og Bergen,
og fra 1987 som professor og rektor ved Statens Kunstakademi i
Oslo, den første kvinne med en slik posisjon i Norden. Rusova er
representert i blant annet nasjonalgalleriene i Oslo og Praha,
Museet for Samtidskunst i Oslo, Henie-Onstad Kunstsenter på
Høvikodden, Bergen kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum, Oslo
kommunes kunstsamlinger, Göteborgs Konstmuseum, Aarhus
Kunstmuseum, Staatliche Sammlungen i Dresden, Staatsgalerie i
Stuttgart, Tate Gallery i London og Museo de Arte Contemporanea
i Sao Paulo, Brasil.
KILDER:
Danbolt, Gunnar: Jeg former altså er jeg. 2007
Katalog Henie Onstad Kunstsenter: Zdenka Rusova: Utstilling tegninger 1963 – 1993, 1998
Katalog Tegnerforbundet og Norske Grafikere: Profil: Zdenka Rusova, 1998
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Marisa
Ferreira

Industrial windows IV
2018
Stål, speil, rustfritt stål, plexiglass
177x118x10cm
www.marisaferrera.com
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Ingunn
Bakke

Grid
2016
Mdf
48x172cm
www.ingunnbakke.com

Jeg benytter digitale bildeprogram kunstnerisk, og utforsker nye
muligheter som digitale medier byr på. Jeg er opptatt av teknologiske verktøy, og arbeider materialbasert. Hovedsakelig jobber
jeg med digitalt tekstiltrykk, med geometriske mønster, rytme og
repetisjon, og har min bakgrunn i stofftrykk.
Grid består av tre moduler, og er basert på et kinesisk
vevmønster som er formet mot et uttrykk hvor jeg samtidig var
inspirert av ny arkitektur i bybildet. Grid består av to lag. Hvitt
høyblank bakerst og et flouriserende oransje foran, og med en
avstand i mellom de to lagene. Det fremste laget er dessuten
vendbart og denne andre siden er beholdt ubehandlet. Når denne
flouriserende oransje vender innover, avgir den en farget skygge
på det hvite laget. Modulene kan selvfølgelig også settes sammen
på ulike måter. Materialet er mdf som er kuttet med hjelp av laser.
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Marisa Ferreira´s work reflects on the industrial ruins from Vale
do Ave (urban landscape along Ave river in the north of Portugal)
and its own history in the form of abandoned objects and
architectural elements to remind us of the urban landscape as
fragment, memory and vision.
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Kristin
Lindberg

Fragment i et Åkle
2018
Viskose og metalltråd,
håndbrodert på bomull
40x40cm, 13 stk
www.kristinlindberg.no
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Yngvild
Færøy
&
Søssa
Jørgensen

Folk & dyr på Sørenga
2019
Dokumentarisk lydverk/Podkast,
Lytte- og tegnestasjon
5 episoder, ca 20–30min
https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen

På jakt etter noe dyrisk eller dypt menneskelig
I John Bergers tekst Why look at animals (1977), hevdes det at
dyret var den første metaforen for mennesket: I dyreblikket ser
mennesket seg selv. Kan dannelsesnivået i en sivilisasjon avleses
på hvordan man ser på dyr?
Sikkert er det at vårt forhold til dyr er preget av paradokser.
I spennet mellom veskehund og svinekotelett fylles mange behov.
Dyr i vår tid er sjelevenn og pryd, rovdyr og delikatesse, støttekontakt og narkospaner. Hvordan balanserer vi de ulike rollene?
Og når får dyr være bare dyr?
I 2017 besøkte vi «dyremennesker» i landbrukskommunen
Skiptvet i indre Østfold og lagde lydportretter som vi publiserte
i podkasten Folk & Dyr. Hvem er menneskene som vier store deler
av livet sitt til dyr, og hva er det med dyra som gjør at de er så
viktige for oss?
Alle vi møtte syntes å ha en egen evne til å lese dyra sine. Medfødt eller tillegna, en evne tiI, i alle fall i samvær med dyra, å skru
ned tempoet og skjerpe sansene.
Nå flytter vi fokuset til stedet Oslo ble grunnlagt. Nær Loelvas
utløp ligger Sørenga, som nylig er transformert fra industrihavn til
et hyperurbant, gjennomdesignet samfunn med leiligheter, barne
hage og fancy utendørsbad, med kort vei til Barcode og Flytoget.
På dette fortettede arealet bor det nesten like mange mennesker
som i Skiptvet.
Men hvordan lever man ut sin dyreinteresse på Oslos nye
solside? Hvilke dyr fanger beboernes interesse, og hva speiler
dyrenes blikk i dette scenarioet?
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Ruten er grunnelementet i oppbyggingen av ornamentikken i de
gamle norske ruteåklene. Den er også sentral i internasjonal
folkekunsttradisjon og i ornamental billedkunst. Dette binder oss
sammen i et universelt språk.
Arbeidsmetoden ved å fordype meg i ett tema har preget
min kunstproduksjon. Alle motivene er nå, som tidligere, ornamentale og bygget opp i et rutesystem. Jeg har de siste seks
årene brodert store billedtepper i kompliserte rutesystem. Nå
løsriver jeg ruten, forstørrer og rendyrker dem i monokrome
kvadrater. De er dermed en naturlig konsekvens av fordypning i
mitt eget arbeid. Ved at den lille ruten forstørres kan jeg forske i
farge, materialbruk og teknikk.
Ruten, eller nåtidens piksel er min billedverden. Dataalderens piksel er tom, mens jeg fyller den med bittesmå sting i et
samtidig kunstuttrykk gjennom broderi. Jeg minimerer virke

midlene til noen få typer sting og broderer på ulik farget tekstil.
Det taktile materialet fanger og reflekterer lyset og skaper bevegelse i den ensartete flaten. Underlagsfargene skimrer igjennom
og tilfører flaten et subtilt fargespill.
Gjennom arbeidet holder jeg fast i det langsomme, insisterende
og repeterende, der like gjentagende sting brodert i en farge,
beriker flaten. Hver rute har en egenverdi og en historie å fortelle.
I prosessen med installasjonen Fragment i et Åkle, har jeg
latt kvadratene vende tilbake til rombeformen, et ofte brukt
ornament i både orientalsk vev og norske ruteåkler.
Det visuelle språkets mor finnes i folkekunsten. I maleriet
Sort kvadrat fra 1915, beskriver Kasimir Malevitsj sitt bilde som:
Det første skritt i den rene skapelse i kunsten.
Det monokrome kvadratet er et mulighetsfelt som avviser
mye, men som åpner for mye mer.
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Jeg arbeider med linoleumsnitt som jeg
trykker for hånd eller presse, og med
koldnål som trykkes på egen presse i
atelieret. Motivene henter jeg fra eget liv,
de handler om; sorg, tap, mellom
menneskelige relasjoner og nærhet til
natur, med elementer av mennesker som;
hender og hoder. Organiske former og
planter går igjen. Jeg arbeider både
figurativt og abstrakt, ofte i serier hvor det
ene motivet glir over i det neste. Noen
motiver er i skjæringspunktet mellom det
abstrakte og figurative, (som bildene til
Østlandsutstillingen). Det er en tilnærming til det universelle i flere av bildene,
en romlighet hvor man aner et ytre rom,
med prikker, sirkler, måne, sol. Jeg er
opptatt av at bildene skal utstråle stillhet
og poesi, at betrakteren kan gjenkjenne
en følelse, eller få en ny, oppleve en
undring, eller refleksjon, at bilde skal
berøre. Jeg jobber mest i svart hvitt, av
og til med innslag av en farge i den svarte
trykkfargen.
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Klara
Pousette

Petroselinum crispum
2017
Handbroderi
15x25x15cm
Leonurus cardiaca
2017
Handbroderi
15x25x15cm

Ruta graveolens
2017
Handbroderi
15x25x15cm
klarapousette.com
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Elisabeth
Mathiesen

Stiger
2018
Linoleumsnitt
30x20cm

Mina arbeten kretsar kring kvinnohistoria, feminism och kvinnlighet som idé eller inneboende egenskap hos vissa kulturella
uttryck, material eller hantverk. Tidigare har jag fokuserat på de
mer teoretiska delarna av feminism och genom mina arbeten
försökt diskutera den manliga blicken, hur man ser på «feminin»
smak och synen på kvinnan som ett barn. Under den senaste tiden
har jag mer tagit för mig mer praktiska frågor inom feminism, bland
annat abort.
Projektet Det växer består av en serie kepsar med handbroderade plantmotiv. Växterna är valda utifrån rykten om att de kan
användas som abortframkallande medel; vinruta, hjärtstilla och
persilja är några av de växter som använts fosterfördrivande.
Dessvärre är växterna många gånger dödligt giftiga även för den

gravida, men också ineffektiva för att abortera fostret. Detta
projektet handlar om att bevara kunskapen om de gamla knepen,
en kunskap som inte kan förloras när rätten till en säker abort
kommer under hot, den sista tiden genom en konservativ värdepolitisk framväxt i t.ex. Polen och USA, och nu också Norge.
Jag tar utgångspunkt i det textila hantverkets kvinnopolitiska
symbolvärde. Valet av broderi som teknik i mina arbeten kommer
bland annat från hantverkets historia som kvinnosyssla. Kvinnlighet och broderi blev så tätt förknippade att man använde broderiet som verktyg för att beskriva hur feminin och dygdig en kvinna
var. En kvinna som tyst satt och broderade var en god kvinna. Jag
vill i mina arbeten skapa en kontrast mellan broderiet och innehållet i verket, som ofta handlar om kvinnlighetens baksidor.
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Regi og klipp: Hanne Rivrud
Kamera: Aleksander Johan Andreassen
Aktører: Kristin Brathagen
and Erikk McKenzie
Musikk: Stein Johan Grieg Halvorsen
www.hannerivrud.com

Siv
Bugge
Vatne

Humming 3
2018
Tre
160x140x35cm
Humming 4
2018
Tre
180x80x60cm

Humming 5
2018
Tre
100x70x45cm
https://sivbuggevatne.com
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Hanne
Rivrud

Scenes for Men – Or the Sound
of Their Solitude, Part I
2018
HD-video
3:00min

Fem mannlige komponister har skrevet hvert sitt musikalske stykke
basert på spørsmålet ”Hva er lyden av din ensomhet?” Disse
verkene er satt sammen med ulike filmede scener.
I Scenes for Men - Or the Sound of Their Solitude, Part I
utvikler et tilsynelatende kjærtegn seg gradvis til å bli vold.
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Verkene mine lages ved å samle og arrangere materialer fra
omgivelsene som plantedeler, steiner, treverk og poser. Materialene brukes som de er eller utsettes for bearbeiding. Treskulpturene har motiver fra små imaginære planter, forstørret kraftig
opp. De er deler av en større serie kalt Humming, som kan oversettes til nynning eller ordløs sang. Ordet brukes på engelsk også
om summing eller during, som den lette lyden fra insekter, den
monotone lyden fra maskiner eller den dype lyden fra Big Bang.
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Heidi
Marie
Wien

Ground
2018
Akryl på lerret
70x100cm

Akerselva som bakgrunn for maleriene mine oppstod da jeg
begynte å arbeide i Nydalen og passerte elva på vei til og fra
jobb. Til faste tider hver uke har jeg gått tur i et relativt avgrenset
område fra Frysja ned til Nydalen t-banestasjon. Gjennom året
har jeg studert og dokumentert elveleiet, gjenglemte gjenstander,
søppel, snø og løvverk. Serien med malerier er et resultat av disse
hverdagslige observasjonene og min opplevelse av disse stedene.
Gjennom rytme og bevegelse bruker jeg elvas struktur som
inspirasjon til maleriet. Elva forflytter jord og sedimenter, den er
formløs og kaotisk, flyter over og samler seg, og er i stadig for-
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andring. Jeg utforsker disse glidende overgangene mellom det
konkrete og det abstrakte, det klare og utflytende i maleriet.
Kontrastene oppstår i møte mellom den tilsynelatende
uberørte naturen og det urbane rekreasjonsområdet langs elva.
Min prosess er todelt, observasjon og dokumentasjon utendørs,
mens maleriene blir utført i atelieret. Maleriene blir til gjennom
minnet av disse stedene, fotografier og tilfeldigheter som oppstår
i den maleriske prosessen. Jeg ønsker å beskrive det subjektive
blikket, ofte rettet mot bakken for å vise detaljer og strukturer.
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