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arrangert artist talks begge steder og vi reiser sammen med 
tog mellom stedene. Underveis kan du slappe av med kaffe/
te og forfriskninger samtidig som du kan bli kjent med flere 
av årets kunstnere, andre kunstinteresserte og arrangørene. 

Til Østlandsutstillingen 2018 økte søknadsmengden med 
70% (fra 424 til 727 søkere) og dette viser utstillingens 
fortsatte relevans og posisjon i kunstfeltet. Til tross for økt 
søknadsantall er statistikken over årets deltagere og forde-
ling av verk nokså representativ også for de siste årenes for-
delingsnøkkel. Det er hvert år en stor overvekt av søknader 
fra fylkene Oslo og Akershus og av 2-dimensjonale arbeider. 
I år ble det sendt inn 1937 2-dimensjonale verk til juryering 
(77,6% av søknadene) og av disse vises det 60 arbeider 
fordelt på begge visningssteder (76,9% av antatte verk). Til 
sammenligning ble det sendt inn 470 3-dimensjonale verk, 
75 audiovisuelle verk, 14 performance, lyd- installasjonsverk. 
Av disse kom henholdsvis 5 skulpturer, 6 audiovisuelle verk 
og 7 installasjoner gjennom nåløyet. 

Når det gjelder den fylkesvise representasjonen av søkere og 
deltagere på årets Østlandsutstilling så kommer over 70% av 
søkerne fra Oslo og Akershus, og 66% av de antatte kunst-
nerne på årets utstilling er fra de samme fylkene. Noen fylker 
kan være representert med større prosentandel deltagere 
ett år, for eksempel Buskerud og Vestfold i år, mens andre 

fylker kan være representert med færre, som for eksempel 
Oppland og Østfold i år. Og mens Oslo og Akershustallene 
holder seg relativ stabile, så varerier prosentandel fra de 
andre fylkene fra 0 til 15%. I en utstillingssyklus på 3 år 
deltar det kunstnere fra alle fylker og antall antatte kunstnere 
speiler ca antall søkere over tid. 

Østlandsutstillingen eksisterer og utvikler seg basert på enga-
sjementet fra kunstnere, visningsinstitusjoner og andre aktører 
på kulturfeltet. Vi takker for godt samarbeid så langt og ser 
frem til det videre arbeidet med de to visningsinstitusjonene.

Det rettes også en stor takk til fylkeskommunene i Akershus, 
Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold som 
gjennom bidrag til Østlandssamarbeidet gir oss institusjonell 
og finansiell grunnstøtte.

Østlandsutstillingen ønsker spesielt å takke alle kunstnere 
som søker om deltagelse og utsetter seg for en utvelgelses-
prosess der kun en brøkdel vises på den endelige utstillingen 
Vi gleder oss til samarbeidet med årets kunstnere og takker 
for tilliten over å få presentere og formidle deres kunstverk.
God utstilling!

Martina Kaufmann
Daglig leder Østlandsutstillingen

Årets Østlandsutstilling, den 39. i rekken, består av to 
likestilte utstillinger som vises overlappende i Vestfossen 
Kunstlaboratorium fra 5. mai og i Trafo Kunsthall fra 9. juni. 

Mange av dere kjenner Østlandsutstillingen som en vandre-
utstilling av samtidskunst, der antatte verk forflyttes fra 
visningssted til visningssted og fra fylke til fylke. Årets presen-
tasjon skiller seg på dette vis fra den vanlige presentasjons-
måten. Likevel gjenfinnes de identitetsskapende rammene 
for alle Østlandsutstillinger også i årets presentasjon: fri 
innsendelse fra kunstnere med tilknytning til Østlandet (født, 
bosatt, studerer). De innsendte verkene blir så studert nøye 
av en jury med fagfeller som setter sammen den endelige 
utstillingen.

Årets to utstillingssteder er på mange måter ulike hverandre, 
men har også visse fellestrekk - beliggenheten, i direkte 
nærhet til en togstasjon, og lokalitetenes opprinnelse fra 
industriell virksomhet. I Vestfossen eksisterte det fra 1886 

Velkommen til 
Østlandsutstillingen 2018 

til 1970 en papir- og cellulosefabrikk. Fabrikken ble nedlagt 
i 1970 og stod deretter tom i over 20 år, frem til kunstneren 
Morten Viskum kjøpte bygningen i 2001 og forvandlet de 
gamle fabrikklokalene til et visningssted for samtidskunst. 
Transformator-stasjonen i Asker ble bygget i 1922 for å 
sikre strømforsyning til Drammensbanen. Etter nedleggelsen 
av transformatorvirksomheten åpnet Galleri Trafo her i 
2006. Begge bygningene i Vestfossen og Asker er bygget 
i teglstein og begge visningssteder har flotte gallerirom 
med stor takhøyde i røffe bygninger. Begge institusjoner 
har bygget seg opp basert på frivillig innsats fra idealister, 
Vestfossen basert på kunstnerdrevet initiativ og Trafo basert 
på samarbeid mellom politikere og kunstnere. Vi ser frem 
til å vise hele Østlandsutstillingen for besøkende i disse to 
flotte lokalene. 

Siden gallerirommene også ligger langs samme toglinje 
ønsker vi å knytte utstillingene sammen gjennom to togturer, 
søndag 17. juni og 1. juli, hvor vi invitere alle til å delta. Det blir 
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Juryen 2018

727 kunstnere søkte med 2496 arbeider om deltagelse i 
Østlandsutstillingen 2018. 39 kunstnere ble valgt med 78 verk 
til å delta. Verkene var anonymisert for oss som satt i juryen. 
Juryens mål var å velge ut verk som kunne bidra til to spen-
nende utstillinger. I juryen satt Sverre Gullesen (BOA), Anna 
Marie Sigmond Gudmundsdottir (BKO), Martina Kaufmann 
(Østlandsutstillingen), Edith Spira (VBK) og Lars-Andreas 
Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium). I andre juryering 
var også Anne Siv Falkenberg Pedersen (Trafo Kunsthall) 
tilstede. Juryeringen foregikk i to runder, først så vi på digitalt 
billedmateriale, i andre runde på originalverk. 

Juryens sammensetning preger naturligvis utvalget. Vi la 
vekt på at de kunstneriske intensjonene var i samsvar med 
utførelsen. Vi ga også en del kunstnere muligheten til å 
presenteres med flere verk. Det ble mange diskusjoner og 
avveininger underveis, vi tok oppgaven på stort alvor, og 
siden det er begrenset plass på de to utstillingsstedene, 
måtte vi også refusere interessante verk. 
 
Kunstens utvikling de siste 200 årene åpner opp for mange 
muligheter - stilistiske, tematiske og materialmessige, og 
dette mangfoldet opplevde vi i de innsendte arbeidene. Kunst-

nere møter verden med et åpent sinn, prøver å forholde seg 
til den og tolker den på sin måte. Den friheten dagens kunst-
nere har, har også sin bakside når alt føles mulig. Da er det 
individuelle valget enda viktigere. Dette valget treffes ut fra 
personlige erfaringer over tid. Derfor omfavner de innsendte 
arbeider et vidt spektrum, alt fra det personlige intime til det 
politiske, fra forhold til naturen til utprøving av teknologiske 
muligheter. Mange linjer ble tegnet, rette og spiralformede, på 
flater, i rommet og i landskapet. Lekenhet, eksperimentering, 
humor og stort alvor møter oss i kunstverkene. 
 
Østlandsutstillingen vises i år på to steder, på Vestfossen 
Kunstlaboratorium i Buskerud og på Trafo Kunsthall i Asker.
Det har blitt til to forskjellige utstillinger og vi håper publikum 
har mulighet til å se begge. De kommer til å møte kunstverk 
både fra ukjente og veletablerte kunstnere. Og jeg er sikker 
på at om man møter utstillingen med et åpent sinn, med 
hjerte, hjerne og øyne, kan man finne verk som berører og 
beriker en.
Vel møtt!
 
På vegne av juryen,
Edith Spira (juryleder) 
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Jeg eksperimenterer med kropp, materiale og rom, der arbeidet 
oppstår i relasjon mellom disse. Handlingen og tiden sammen 
med materialet spiller en viktig rolle, der denne dialogen med 
våre egenskaper og begrensninger, fungerer som en ramme. 
Inspirert av filosofien Slow Art bruker jeg repetisjon og danner 
regler som styrer utviklingen av arbeidet. Disse kan fungere 
som ritualer. 

Streken er en gjenganger i mine arbeider. Den visualiserer 
bevegelse, og fungerer som dokumentasjon på adferd. 
Gjennom en langvarig tegne-performance der en enkel linje 
repeteres, påvirker hver lille bevegelse arbeidets utforming. 
Jeg sammenligner tegneprosessen med våre liv, der streken 
blir resultatet av min kropps adferd i det øyeblikket jeg tegner. 

Ingeborg 
Blom 
 Andersskog

The Line
2017
Kritt på varierende underlag, foto og musikk
110 km
Utviklet sammen med: Kjell-Erik Ruud
Film: David Alræk
Musikk: Mari Kvien Brunvoll
ingeborgblom.com
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I Prevodenje (Translation) blir en simultanoversettelse fra 
Bosnisk til Engelsk framført foran kamera. Samtalen som 
blir hørt på og framført er mellom kunstneren selv og hans 
foreldre og omhandler konflikten i Bosnia, kunstnerens 
foreldres minner rundt denne begivenheten og omstendig-
hetene knyttet til deres sønns navn “Damir” Vanskelighetene 
med oversettelsen ser man på kunstnerens kropp i det han 
gestikulerer, stammer, prøver å følge med i samtalen etc. 
Verket omhandler overførsler av krigsrelaterte traumer og 
erindring og glemsel på tvers av generasjoner. 

I videoinstallasjonen Reenactment/Process arbeider Avdagic 
med tre andre medlemmer fra hans generasjon som alle 
flyktet fra konflikten i Ex-Yugoslavia som barn. Sammen 
framfører de et utvalg av utskrifter fra International Criminal 
Tribunal of the Former Yugoslava (ICTY) i Hagen og deltar i 
spontane samtaler om konfliktens effekter på deres gene-
rasjon og deres relasjon til foreldregenerasjonen.

Damir        
 Avdagic 

Prevodenje (Translation)
2015
SD-video, lyd
16:03 min
 

Reenactment/Process
2016
HD-video, lyd
Varierende varighet
damiravdagic.com
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Mitt kunstneriske prosjekt beveger seg i landskapet mel-
lom utopi og fakta, med inspirasjonskilder fra vitenskap, 
science-fiction, natur, teknologi, arkitektur, biologi, kjemi 
og romforskning for å nevne noen. 

Ovennevnte uttrykk kan betraktes som et vindu til en verden 
som hjelper oss å forstå og definere mennesket og vår 
eksistens, i en tid der strømmen av informasjon kan virke 
overveldende, tilfeldig og lite bekreftende. Teknologi og 
vitenskap har lenge representert utvikling og fremskritt, 
og danner i stor grad grunnlaget for dagens menneskers 
moderne liv, i alt fra hvordan enkeltmennesket lever til 
hvordan verden fungerer. I over et halvt århundre har 

 Javier 
Barrios

Event Horizon
2011
Olje på mylar montert på lysboks
40x190x280cm
javierbarrios.com

teknologi også gjort det mulig å ekspandere menneskenes 
verden til å inkludere verdensrommet. Dagens ledende 
NASA forskere snakker ikke lenger om hvis mennesket 
erobrer verdensrommet, men når man gjør det. Et nytt 
romkappløp er i gang, men i motsetning til det forrige er 
dette motivert ut i fra behov for allmennheten istedenfor en 
nasjons politisk agenda. 

Som kunstner trekkes jeg mot eksistensielle spørsmål om 
hvem vi er, hvor vi kom fra og hvor vi er på vei hen. Disse 
grunnleggende spørsmålene åpner en mulighet for å kunne 
utforske flere aspekter av vår selvoppfattelse på et makro og 
mikro nivå som jeg aktivt bruker i min kunstneriske praksis.
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På Østlandsutstillingen 2018 viser jeg noen lett melankolske 
og introverte landskapsmotiver, som er laget etter en studietur 
jeg tok til nærmeste jungel.

200 arter utryddes hver dag, golfstrømmen vil kanskje stanse, 
jeg sitter i mitt atelier og interesserer meg for tegning som en 
form for språk og kunstgrafikkens visuelle potensiale.

Jeg arbeider i en figurativ tradisjon, men er opptatt av å finne 
en abstrakt kompleksitet og underspråklig poesi snarere enn 
narrativ logikk i mine bilder. 

Patrik 
Berg 
Clear cut
2017
kobberetsning på papir
75x80cm

Batman
2017 
kobberetsing på papir
40x60cm

Jungle Scene With Silent Bearface
2017
kobberetsing på papir
70x90cm

Lemming and tulip
2016
kobberetsning på papir
40x30cm

Fruitbats
2017
kobberetsing på papir
95x95cm
patrikberg.carbonmade.com
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«Den siste tiden har jeg tegnet fantasilandskap. Improvi-
serte visjoner basert på beskrivelser av overflaten på en 
annen planet. De er en del av et større prosjekt inspirert 
av planeten Solaris, fra en bok av Stanislaw Lem. Solaris 
er en levende planet hvis oveflate er dekket av en ukjent 
substans som vitenskapen i mangel av andre begreper kaller 
hav. Dette havaktige er i hvileløs transformasjon i en stadig 
produksjon og destruksjon av komplekse former. I tillegg 
skaper denne substansen levende organismer inspirert av 
underbevisstheten til de som studerer den. Flere har forsøkt 
å gi utrykk for sitt møte med planeten. Alle beskrivelsene, 
visualiseringene og historiene, enten vitenskapelige eller 
kunstneriske, er som skygger av virkeligheten inne i en 
grotte. Allikevel forestiller jeg meg at denne planeten er 
virkelig. Hvis universet er uendelig tenker jeg at alt vi men-
nesker kan forestille oss eksisterer.»

Jeg jobber fremdeles med disse tegningene, og jeg prøver 
å tegne så smått at de minste detaljene i tegningene kun er 
synlig for det indre øye. Pennen jeg bruker er 0,3 millimeter, 
og strekene kan ikke viskes ut. Gjør jeg en feil må den inn-
arbeides i tegningen. Det er en innadvendt og kontemplativ 
aktivitet, og for meg åpner disse tegningene et uendelig 
imaginært rom bortenfor det jordiske. Det er en fortapelse. 
En forberedelse til uminneligheten.

Bjørn 
Bjarre 
Solaris (Notater og skisser / Notes and Sketches, #30) 
2013–18
Blekk på papir 
14,5×10,5cm 

Solaris (Notater og skisser / Notes and Sketches #27)
2013-2018.
Blekk på papir
14,5x9,5cm

Solaris (Notater og skisser / Notes and Sketches #28)
2013-2018. 
Blekk på papir
14x9cm

Solaris (Notater og skisser / Notes and Sketches #29)
2013-2018.
Blekk på papir 
14,5x9,5cm 

Solaris (Notater og skisser / Notes and Sketches #16)
2013-2017
Blekk på papir
14x9cm
bjarre.org
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Maleriet Yello er fra serien Schwarzmalerei (svartmaleri), og 
har tilsynelatende en sort ramme, men hjørnene møtes ikke. 

Ordet Yello mangler en w, for å bli det engelske ordet for 
gult. Samtidig er det også et lite nikk til musikkgruppen med 
samme navn.
 
 

Peder 
K. Bugge  

Yello 
2017
Olje på lerret 
195x185cm 
pederkbugge.com 
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Arbeidet mitt kan sees på som en fragmentert undersøkelse av 
en stadig mer påtrengende digital hverdag, der ekstremt tempo 
og rigide systemer former måten vi tenker, kommuniserer og 
lever på.

Petter 
Buhagen 

Behavioral Data #1–4
2017
Printertoner og ferniss på papir
102x72cm (x4)
petterbuhagen.com
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0 <=> ∞ is a calculation of infinity as a probability. The 
installation generates an intersection of software and 
2-dimensional space of the canvas. The black line is drawn 
on the surface of the canvas by kinetic machine, `revels´ the 
infinity of points on a plane as a crosssection of infinite lines 
running through its space regarding an understanding of 
Kandinsky Point and Line to Plane. The line is a theoretical 
line that represents the eye level of the observer referring to 
the horizon line which is the closest to an infinite impression 
in the physical world. Operation code makes a mark on 
the surface of the painting with charcoal within, exposing 
language of software that signifies it corporeal. At the same 
time, creating dust line on the floor which indicates a time 
interval. The examination ties to understandings zero as 
non-motion: a point, the emptiness of a primed canvas, and 

Sandra 
Burek

0 <=> ∞ 
2017 
Lerret, kull, kinetisk maskin, iPad 
130x195x130cm 
sandraburek.tumblr.com   

the void of a yet-to-be programmed Arduino. The ongoing 
investigation became an attempt at analyzing the use of line 
in artistic creation and associations arising from it, by asking 
the intentional question: ´ is the line just a tool in an artist’s 
creations, or is it the artist’s awareness, transgression and 
existential implications where the line becomes a language 
in itself? ´ By posting resemblance as the link between 
signs-code of an Arduino and what they indicate, language 
is no longer a figuration of the world or a signature stamped 
upon things since the beginning of time. As Foucault´s writes 
the manifestation and sign of truth are to be found in evident 
and distinct perception(...)Language has withdrawn from 
the midst of beings themselves and has entered a period 
of transparency and neutrality1. Within this work, Burek 
suggests infinity in a visually perceptible manner.  
  

1 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences,     
  Psychology Press, 2002, p. 62
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Arbetet har sitt ursprung i en vistelse på residenciet Box 24 
i Alger (2017). Under en veckas tid i den algeriska huvud-
staden samlade jag på mig trämaterialer som hittades 
på gatan. Utifrån urvalet av materialer har tre bildramar 
tillverkats. Tanken var att använda sandpapperark i färgerna 
blått, vitt och rött för att slipa dessa ramar. Arken ställs 
sedan ut innanför den ram som pappret användes till för 
att putsa upp.

Mattias 
Cantzler 

Blått, vitt och rött
2017
Slipt trevirke og 3 stk sandpapirark (korn 80, 120 og 220)
35x28cm

Projektet som har titeln Blått, vitt och rött tar utgångspunkt 
i den franska trikoloren och mottot frihet, jämlikhet och 
broderskap. I projektet ifrågasätts de franska idealen och 
jag ställer mig frågan till hur dessa motton verkligen har 
uppfyllts och respekterats genom historien. Vidare är arbetet 
en kommentar till vår samtid. Vi lever i en omvärld där 
demokratiska värderingar som under en längre tid framstått 
som naturliga och alldeles självklara nu hotas av att stramas 
in eller helt och hållet försvinna. En tid av intolerans och 
där högerextrema krafter växer sig allt starkare runt om i 
Europa.
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 Anne 
Marthe 
Dyvi 
&
Massimiliano 
(Mao) 
Mollona

Oilers
2016
Video. Full HD.
Directors: Massimiliano Mollona, Anne Marthe Dyvi
Camera: Anne Marthe Dyvi
Edit: Guy Ducker
29 min
annemarthedyvi.com

Man stiller ofte spørsmålet hvordan økonomien ser ut, eller hvordan 
utsiktene for oljesektoren er. I filmen Oilers har vi fulgt året 2015 fra 
arbeiderens sted - ved å vende tilbake jevnlig til en norsk stor arbeids-
plass der oljeplattformer pusles sammen bit for bit av fagutdannede 
arbeidshender. Utenlandsk og norsk arbeidskraft lager i felleskap store 
konstruksjoner som slepes ut i havet for å suge opp olje som har ligget i 
dypet i berggrunnen under. Vi har med kameraet forsøkt å samle noe av 
økonomiens og arbeidslivets visuelle alfabet slik det ser ut i dag i en vik 
på Vestlandet. Samtidig vil politikken og menneskeskjebnene uunngålig 
forme vårt blikk på arbeidsliv, nedgangstid og endring. I 2015 forsvant 
det omkring 30.000 arbeidsplasser i norsk oljesektor. Enhver film er 
et forsøk på å få se det som ikke lenger er. Filmen ble laget til Bergen 
Assembly i 2016, til prosjektet End of Oil.
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”Sårede fugler, fattigdom og en hel uke med regn” 

Per 
Ellef 
Eltvedt

In Situ 1-4
2017
Oljefarge på lerret
42x34cm (x4)
perellef.com
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Masker og masketegninger har vært et tilbakevennende tema i 
mine arbeider, med klare assosiasjoner til strikking og strikke-
plagg. Tegningene er bygget opp av forenklede strikkemasker 
med små variasjoner. Gjennom strengt definerte rammer hvor 
tiden og rytmen er en vesentlig del av arbeidet, forsøker jeg å 
tegne den tiden det tar. En maske kan representere et sekund, 
et hjerteslag, et åndedrett. En repetisjon av masker, sekunder 
timer og år, en lang ensformig gjentagelse av nødvendige 
hendelser.

 Anne-Kari 
Engelstad

Ensformighet, 36.640 sort
2015
Blekk på Papir
21x26cm

Ensformighet, 25.894 rød
2015
Blekk på Papir
21x26cm
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Pete 
Fleming

Paths, conduits, tentacles, digits, 
connections, grasping, reaching, pointing
2017
Polyetylen, polymetylmetakrylat, 
polyvinylklorid, aluminium, LED-lys, 
telekabel, sand
318x257x112cm
petefleming.info

Jeg tilnærmer meg digitale bilder fra et materialistisk ståsted. 
Installasjonene mine drøfter de sanselige og haptiske kvali-
tetene til digitale bilder med utgangspunkt i lys og berøring. 
Sentralt i dette arbeidet er begrepet mitt om «ord-bilde- 
berøring-gjenstand» – tiltenkt å være beskrivende for digitale 
mediers sammensatte natur, hvordan digitale medier forflytter 
seg i gjennom servere, fingertupper, lys og følelser. I mine 
installasjonsarbeider forekommer en tvetydig oversettelse 
hvor levd liv og materialer blir skulptur. Målsetningen min er 
å praktisere en materialistisk filosofi som utvikler utfordrende, 
håpefulle og usikre former med røtter i intuitive responser til 
materiale og situasjon. For meg er det viktig at arbeidet mitt 
legger til rette for alternative måter å møte verden på. 
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Skulpturen symboliserer de fire elementene ild, jord, luft og 
vann. Fra antikken til ca. 1700-tallet trodde man at alt besto av 
disse elementene. Vasene rundt symboliserer de 92 naturlige 
grunnstoffene som man nå vet at hele universet består av. 
Vi er en del av den evige skiftningen og sammensetningene 
av grunnstoffer på vår planet. Selve antall og volum av grunn-
stoffer på jorda er tilnærmet konstant. Men hva de er koblet 
sammen til og hvor de er avgjør alt liv. Vi er avhengig av en 
balanse, men balansen er skjør og slår sprekker. Etter den 
industrielle revolusjon har vi mennesker blant annet frigjort 
stadig mer karbon. Dette gir som kjent en drivhuseffekt som 
trolig vil endre verden som vi kjenner den.
 

 Anders 
Pfeffer 
Gjengedal

Elements in balance 
2017
Tre: ask og svartor
300x300x130cm
loevfall.com
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I min kunstneriske virksomhet arbeider jeg med tegning, 
maleri, installasjon, skulptur og relieff. Jeg bruker bevisst 
ulike uttrykksformer og materialer, og det er selve konseptet 
som avgjør valget av medium og materiale. Jeg bruker 
ofte en metaforisk tilnærming i prosjektene mine, og et 
gjennomgående tema er eksistens. Det som har hatt spesielt 
stor plass i mine refleksjoner er ulike overlevelsesstrategier.
I tidligere arbeider har jeg konsentrert min oppmerksomhet 
rundt betydningen og verdien av sted og rom. Mine siste verk 
gjenspeiler mennesket i forhold til naturen. Motsetningsfylte 
kontraster som kan gi en følelse av uro og ambivalens er et 
viktig element i arbeidene mine.

Danuta 
Haremska

Power
2017
Blyanttegning
150x75cm
haremska.wordpress.com

Jeg er fascinert av det skjulte; en slags bakside av sannheten 
som blir synlig kun når den blir oppdaget. Jeg observerer 
virkelighet men jeg avbilder den ikke. Jeg er ikke opptatt 
av den dokumentariske beskrivelsen av virkeligheten, bare 
dens fornemmelse. 

Jeg har bare fragmenter, små antydninger, flyktige glimt i 
minnet av det som ble oppdaget. Arbeidene mine er bare 
et avtrykk av en opplevelse.
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På en liten, vulkansk ås på Påskeøya, langt ute i Stillehavet, 
fikk dette maleriet sine første strøk. Tangaroa heter åsen. 
Der oppefra har man oversikt over hele øya. Havet strekker 
seg uendelig utover på alle kanter. Når det blåser, kommer 
regnet farende fra lette skyer som ganske snart passerer. 
Senere kom noen av formene fram nede ved bølgene, 
ved Vinapu og i nærheten av hulen Ana Kai Tangata, som 
muligens kan oversettes til ”hulen der de spiser mennesker”. 
Fargene er støv og stein, gravd ut ved klippesiden på andre 
siden av øya. Ki’ea kalles de naturlige fargepigmentene på 
Påskeøya og de regnes som hellige.

Jeg bodde på øya en måned i 2017 og malte. Var en svamp 
som sugde inn kunnskap og historier, malte det ut i ab-
strakte former jeg ikke kunne forklare med ord. Så pakket 
jeg maleriet sammen og reiste med det i ryggsekken min, 
til Amazonas i Peru. 

Elin 
Glærum 
Haugland

Pigment painting #21: 
Waves, Wind, Rain and Jungle
2017
Ki’ea (landpigment) fra Påskeøya og knuste steiner 
fra Amazonas i Peru, akrylgesso, akrylmedium, 
bomull, hyssing, pinne fra Norge.
150x236cm
primusprimus.com

I landsbyen San Roque de Cumbaza fortsatte maleriet å 
vokse frem. I løpet av de neste to månedene brukte jeg 
fargerike steiner som jeg hentet fra elven på andre siden 
av fjellet. Anaquiwi heter elven. Etter å ha hentet steinene, 
knuste jeg dem til støv i det enkle atelieret. Det er bygget 
opp av pinnevegger og blikktak over et hardt sementgulv. 

Til lyden av alle regnskogens insekter blandet jeg fargene 
med vann og bindemiddel. Malte uten en plan, lyttet til 
stemninger og impulser. Det ene strøket ledet meg til det 
neste, til jeg kunne se det ferdige maleriet framfor meg som 
et kart over min indre aktivitet. 

Stedene hjelper meg til å male på måter jeg ikke har tenkt 
på før. Hvis jeg kunne, og hvis det var mulig, ville jeg la 
naturen male bildene sine gjennom meg.
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I mine verk jobber jeg med å la det funderende, det politiske og 
det ordinære knyttes sammen til én fortelling. Jeg er opptatt av 
forholdet mellom form og innhold, eller formulert med andre 
ord, det gapet en kan si er mellom hva som er synlig og det 
som blir fortalt.
 

Hilde 
Honerud

Stille panikk
2017
Fotografi og stein
78x52cm
hildehonerud.com
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Det som passerer gjennom hånden viser et blad i oppløs-
ning. En viktig del av det kunstneriske uttrykket er hvordan 
lyset treffer overflaten og reflekterer bladets forvitring og 
nedbrytningsprosess. Skissen til motivet er bearbeidet 
digitalt i et 6x6mm rutenett. En digital piksel er tom, mens 
jeg - gjennom hånden, fyller pikselen med bittesmå broderte 
sting. For å gjøre overflaten bevegelig og variert bruker jeg 
ulike garnkvaliteter som silke, bomull, viskose og glassperler. 
Materialene har lysreflekterende egenskaper. 

Hver piksel består av 25 hull og gjør at jeg innenfor denne 
gitte ruten broderer med tråden i forskjellige retninger og 
lengder på stingene. Disse variasjonene er også med på å 
forsterke brytningen av lyset. 

Kristin 
Lindberg

Det som passerer gjennom hånden
2014 - 2017
Bomull, viskose, silke og glassperler 
220x200cm
kristinlindberg.no

Motivet kan tolkes og oppleves både på avstand og på nært 
hold. Nært vil tilskueren se motivet på en ny måte, gjennom 
detaljrikdommen i den broderte flaten.

The Cloths of Heaven                                                                                                                                           
Had I the heaven’s embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths 
Of night and light and the half-light;
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.    
W. B. Yeats
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 Ana 
Maria 
Lopez

Trayendo mi Tierra a mi Tierra 
(Bringing Home Home)
2012 - nå
Petriglass, jord
Variabel

Tierra in Spanish is a term with different connotations. It means 
earth, land, soil, homeland, and ground. Tierra is a term that 
encompasses place, identity and a strong feeling of belonging.

Some years ago, I walked the trails of my home country, re-vi-
siting all the places that were significant at shaping my identity. 
I collected samples of the soil in all these places and sterilised 
them, trying to remove all the impurities from them (tangible 
and intangible; physical and psychological) to prepare them for 
a long journey. Then, I encapsulated the samples in laboratory 
Petri glasses and brought them to my new home land.

Bringing Home Home is a project where I attempt to bring 
my history, my heritage and my former identity into my new 
homeland. 
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Jeg arbeider i hovedsak fotografisk med skulptur, arkitektur og 
lys. I de seneste arbeidene har dette betydd direkte eksponering 
av lyssensitive overflater for å konservere lys i det gitte rom. 

LUMIA (002) består av lyssensitiv folie montert på en messing-
plate. Verket eksponeres for lys under tiden Østlandsutstillingen 
står. I utgangspunktet er folien klar grønn. Gradvis fremkalles 
overflaten, og arbeidet får en dypere farge. Første verk i denne 
serien ble vist ved Kunsthall Oslo på utstillingen Oslo Museum 
for Samtidskunst i 2017.

Solveig 
Lønseth

LUMIA (002)
2018
Lyssensitiv folie, montert på 
messingplate
20,3x26,8cm
@solveiglonseth
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Verkene er inkludert i maleriserien Brushstrokes Paintings, 
der pastose penselstrøk blir kopiert og multiplisert gjennom 
avstøping, som resulterer i komposisjoner bestående av et 
flertall identiske penselstrøk.
 

Peter 
Mohall

uten tittel (brushstrokes paintings)
2017
alkyd og akryl på bomull
180x125cm x2 (diptyk)
petermohall.com
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 Yngvill 
Myhre 

Jeg tegner for å åpne for det som lever sitt eget liv i meg, 
og la det bevege seg fram, gestalte sine former og smelte 
fortid inn i nåtid. Jeg søker kontakt med det som ligger dypere 
i meg, som er forbundet krefter i naturen. Dette har vært 
omdreiningspunktet i hele mitt kunstnerskap. Fra et ståsted 
der det motsetningsfylte var sentrum for utforskningen, retter 
jeg i dag oppmerksomheten mot det som forbinder det sårbare 
med det sterke, som har sitt utspring i livets forutsetninger.
 

FLI
2017
Tusj på papir
95x84cm

YDDE
2016
tusj på papir
84x95cm

GJALL
2017
tusj på papir
95x84cm.

Jeg har det på tunga
2016
tusj på papir
170x115cm.
yngvillmyhre.no
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Berit 
Myrvold

For å fange et hendelsesforløp i naturen setter jeg meg bevisst 
i sammenhenger og situasjoner hvor tilfeldigheten kan oppstå. 
Tilfeldigheten slippes inn i bildet slik at de over tid kan gi den 
sanselige effekten som bildet skal ha. Et viktig element i dette 
bildeprosjektet er tiden det tar. Det ser ut som hver hendelse 
og metode fører med seg et opphold i malerprosessen. Jeg 
leter stadig etter balansen i forhold til når en ny hendelse kan 
”brukes” i bildet.

For meg har alltid fargen vært vesentlig for å komme på plass 
i verden. Som maler er det i fargen jeg finner svaret og kan 
arbeide fram et motiv. Jeg samler på øyeblikk der to farger 
møtes som har denne synlige betydningen at den kan åpne 
opp for en løsning.
 

Gul himmel
2016
Akryl på lerret
159x140cm

Forbindelsen over og ut
2017
Akryl på lerret
159x140cm
beritmyrvold.no
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 Astrid 
Mørland

Blandingen av dyr og menneske har hatt ulike betydninger. For 
surrealistene sto dyret for det naturlige og frie, inspirert av 
indiansk kultur. I middelalderen; som groteske uhyrer og mon-
stre i tegninger og relieffer. I katedralene skulle de skremme 
bort onde ånder. I vår tid blir det dyriske ofte assosiert med 
noe negativt, på mennesker med uhyrlige voldelige tendenser, 
som monstere, «ville som dyr.» I dag er mange bukker utryd-
ningstruet. Hornene som skal beskytte dem, gjør dem sårbare 
og et mål for jegere på jakt etter verdifulle horn. Bukk med 
blomsterkjoler har feminin mykhet og indiansk inspirert kraft. 
De står som voktere og beskyttere for natur i en videre forstand. 
Mot utryddelse og ødeleggelse. Med en fugl som følgesvenn. 
 

Bukk med blomsterskjole, 
Skruegeit fra Himalaya 
2017
Blyanttegning på papir 
42×59,4cm

Bukk med blomsterkjole 1, 
Mufflonsau fra Sardinia Korsika
2017
Blyanttegning på papir
42×59,4cm 

Bukk med blomsterkjole 2, 
Thargeit fra Arabia
2017 
Blyanttegning på papir
42×59,4cm
 
Bukk med blomsterkjole 4, 
Sabeloryx Gazella Gazella fra Kalahari
2017
Blyanttegning på papir
42×59,4cm 

Bukk med blomsterkjole 5, 
Elgantilope fra Øst og Sydafrika
2017
Blyanttegning på papir
42×59,4cm 
astridmorland.net 
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Øystein 
Wyller 
Odden

Strømlyd, eller jordingslyd, høres gjerne som støy fra elektriske 
installasjoner og består av vekselstrømmens egenfrekvens på 
ca 50 hz, ofte med et rikt spekter av overtoner. Mains Hum 
(Asker kirke) er en komposisjon basert på denne strømlyden 
slik den fremstår i Asker kirke; nærmere bestemt den elektriske 
støyen fra kirkens lyd- og teleslyngeanlegg. Stykket bygger på 
en analyse av denne støyen hvor de dominerende frekvensene 
har blitt transkribert til nærmeste halvtone. Dette tonemateri-
alet ble så fremført på kirkens orgel av Jørn Tore Egseth og 
Øystein Wyller Odden. Innspillingen av verket ble gjort slik at 
orgelkomposisjon og strømlyd ble innspilt samtidig, i èn tagning.

En stor takk til Ingvild Køhn Malmbekk og Asker kirke.

Mains Hum (Asker kirke)
2018
Lydarbeid
11 min
wyllerodden.com
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 Arne 
Revheim

Eg arbeider med tresnitt der eg bruker ein enkel teknikk som 
m.a. Munch nytta seg av i sin grafiske produksjon. Ei treflate 
vert saga opp og kvar enkel del påført trykksverte. Kvar del 
vert lagt tilbake som i eit puslespel og eg trykker alle fargane 
samstundes. Eg arbeider med grunnleggande ting som farge, 
form og linjer. Motiva har eg arbeida fram digitalt på ein Ipad. 
Av eit stort materiale vel eg ut enkelte motiv kor eg meiner 
farge, form og linjer stemmer samstundes som motivet kan gi 
assosiasjonar utover det reint formale.
 

Grina
2018
Tresnitt
52X40cm

Rosa vinter
2018
Tresnitt
60x40cm

Grunnform
2017
Tresnitt
60x40cm

Tenkaren
2017
Tresnitt
70x50cm
arnerevheim.com
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Hedvig 
Lien 
Rytter
New Landscape I
2017
Tusjpenn på papir
47x38cm 

New Landscape II
2017
Tusjpenn på papir
57x77cm 

New Landscape III
2017
Tusjpenn på papir
57x77cm 

New Landscape IV
2015
Tusjpenn på papir
57x77cm 
hedviglienrytter.com

Jeg er opptatt av motiver som dreier seg om hverdagslige ting 
og omgivelser som vi er fortrolige med, men som fremtrer i 
en annen form og forbindelse. Jeg er interessert i hvordan 
landskapet forteller om vårt forhold til naturen, hvordan vi er 
en del av den, tilpasser oss den og former den. Landskapet 
speiler oss, våre drømmer og lengsler. Motivene finner jeg 
på turer i nærområdet der jeg bor, gjerne strekningen fra 
boligen min til atelieret. Jeg går over jordbruksområder der 
det finnes rester av virksomheten gjennom årene, noen har 
kastet bygningsmaterialer eller gammelt innbo i en skråning 
for eksempel. 

Jeg er opptatt av eksistensielle temaer, som det å ha et hjem, 
eller å høre til i verden. Restene av noe som har vært repre-
senterer muligheten for at noe nytt kan oppstå og at et slikt 
sted kan finnes.
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 Sara 
Rönnbäck

I «The Carrier Bag Theory of Fiction» skriver Ursula LeGuin 
om hur det är lättare att skriva en riktigt gripande historia 
om hjälten som brottade ner björnen, än om personen som 
vävde korgen för att kunna samla vete. Faran är att alla blir 
pressade in i mördarhistorien, och slutligen förgjorda med 
den. Ephemeral Situation berättar en historia som varken är 
heroisk eller actionfylld, snarare en reflektion över relationen 
mellan mig och min omgivning.

Ett sätt att bearbeta mötet har varit att väva. Tiden som går 
in i väven ger tid åt att berätta färdigt historien om mötet med 
materialet. Ett annat sätt har varit att samla in och sortera 
blomblad. Temporaliteten i bladen påminner om upplevelsen 
av livet; en samling passerande möten, passerande tankar, 
passerande minnen. Mönstret tar utgångspunkt i en väv min 
farmor gjort. Hon är en kvinna jag aldrig mött, vad jag har 
förstått var hon ingen speciell, väven är egentligen inte heller 
speciell, det är ett hantverk gjort för att ligga över en gungstol, 
gjord för att sysselsätta en äldre hemmafru i Norrland.

Ephemeral situations
2017
Macramé av lintråd og svartbrent leire, vev av gress, lappeteppe av råttent tre som holdt 
på å fall over huset, kaninpels fra en av de kaninene vi fødde opp for å slakte og ete med 
iflettet never, blomsterbedd av de siste blomsterbladene fra sommeren
276x190x230cm
sararonnback.com

Tillsammans skapar vävarna ett slags smycke för rummet 
och dom som rör sig i det. De olika lagrens genomsiktlighet 
skapar mellanrum för de besökande i rummen. Vinden från 
besökarnas rörelser blåser blomknopparna ut över golvet.
                    
«Heroes are powerful. Before you know it, the men and 
women in the wild-oat patch and the skills of the makers and 
the thoughts of the thoughtful and the songs of the singers 
have all been pressed into service in the tale of the Hero. 
But it isn’t their story. It’s his...
                    
...The trouble is, we’ve all let ourselves become part of 
the killer story, and so we may get - nished along with it. 
Hence it is with a certain feeling of urgency that I seek the 
nature, subject, words of the other story, the untold one, 
the life story»
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Karl 
Ingar 
Røys

La Solfónica er et kor som vokste ut av protestene i Madrids 
Puerta del Sol 15. mai 2011. Koret opptrer i demonstrasjoner 
med et mål om å bringe klassisk musikk ut av institusjonene 
og aktualisere en samtidstematikk helt i ånden til kompo-
nister som Giuseppe Verdi som i operaen Nabucco (1841) 
kjempet for en frigjøringen av Nord-Italia fra Østerrike. 
Dirigenten i La Solfónica David Alegre sier at Nabuccos 
budskap fortsatt resonerer i Spania, mer enn 170 år senere. 
”På den tiden var det en politisk og militær okkupasjon, i 
dag er okkupasjonen økonomisk og ideologisk.” Rianxeira er 
en film om kollektiv resonans og dissonans som dissidens. 
Opprinnelsen til bruken av ordet Chorizo, populært kalt ”en 
tyv” på spansk har ingenting å gjøre med den smakfulle 
pølsen vi alle kjenner. Begrepet Chorizo stammer fra Caló, 
språket som brukes av romabefolkningen og brukes til å 
til å beskrive en handling relatert til å stjele på en ned-

Rianxeira 
2018 
HD Video 
Variabel.   
15:11 min 
karlingarroys.blogspot.no 

settende måte. Som et resultat av den økonomiske krisen 
og den voksende diskreditering av den politiske klassen 
har populariseringen av begrepet blitt utvidet til også å bli 
synonymt med politikeres grådighet og korrupte offentlige 
tjenestemenn. Det blir hevdet at benevnelsen ”the Swedish” 
(“sueco” ) opprinnelig refererer til de tidene da svenske 
sjømenn dokket regelmessig i spanske havner. For å unngå 
ubeleilige forpliktelser som de ellers hadde måttet gjøre, 
unnskyldte de seg ved å vise til manglende spanske språk-
kunnskaper. De valgte å forstå bare det som de ville forstå. 

Foto: Francisca Valenzuela Moguillansky & Karl Ingar Røys 
Klipp: Karl Ingar Røys Musikk: Pau Casals: Song of the 
Birds, La Solfónica, Stemmer: David Alegre (dirigent), Elena 
Merayo (vocal coach) og Ana Olmos (sang) 
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 Alf 
Christian 
Samuelsen

Kontemplasjon - mellom orden og kaos

Jeg vever - for det meste med tråder og bånd av metall. 
Enkle spikerrammer og store bordflater erstatter vevstolen. 
Å redusere teknologien til et minimum, har gitt meg frihet. 
Verkene preges ofte av sakrale og kontemplativte uttrykk, som 
regel i form av veggtepper.

Inspirasjonskildene er mange. Alt setter spor. Resultatet er 
bearbeidelser av natur- og kulturinntrykk, i spennet mellom 
orden og et tilsynelatende kaos. 

US
2016
Kobber
125x155cm
slow-vision-art.com
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Claudia Maria 
Ammann 
&
Verena 
Scholz

Installasjonen Illumination Lifetime består av en serie digitalt 
fremstilt videolys som projiseres på fem steinskulpturer. 
Verket er et samarbeidsprosjekt mellom to kunstnere og 
er et sammenspill av deres ulike materialer. Disse står i 
kontrast til hverandre. Urgammel, bestandig, tung og kom-
pakt stein møter immaterielt, lett, flyktig videolys i stadig 
bevegelse. Lyset er løst fra å være en bestemt ting, men 
det kan minne om noe eller vekke assosiasjoner til bl.a. 
vann eller universet, men det er en illusjon. Skulpturene, 
individuelle, runde og hugget stein derimot er til stede og 
blir berørt, omskrevet og skannet av lyset som fører regi for 
øyet, som settes i bevegelse. Man blir overlatt til sansene, 

Illumination Lifetime
2017
Installasjon med videolys på 5 steinskulpturer av granitt/ vulkanit
Installasjon 3mx4m (variabel), varighet: 12 min
Skulptur 1) 33cmx33cmx9cm
Skulptur 2) 39cmx39cmx14cm 
Skulptur 3) 30cmx31cmx12cm 
Skulptur 4) 46cmx37cmx14cm 
Skulptur 5) 36cmx40cmx18cm
quoai.net 
vs-mp.blogspot.no

erfaringene og opplevelsene sine. Betrakteren nærmer 
seg med blikket og blir kjent med skulpturene som bryter 
og bøyer lysststripene som beveger seg på de forskjellige 
overflatene; glatt, meislet, natur. Noen ganger virker lyset 
meditativt, andre ganger finner man kun hold i steinene for 
ikke å bli svimmel av kretsende lysringer. Lyset forandrer 
seg med tiden, har sin livstid, temperament, farge og rytme 
mens steinformene er fysiske, nærmest evige og gir ro. 
Skulpturene kan tas på og det er også lov for publikum å sitte 
på dem. På den måten blir menneskene en del av verket, 
som er et sted man har lyst til å være og bli deltagende i 
en “samtale” mellom stein, lys og mennesker.
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Marit 
Silsand

Kvinners rolle i kunsthistorien var ofte begrenset til muser 
eller aktmodeller. Som kvinnelig fotokunstner synes jeg det er 
interessant å undersøke hvordan jeg portretterer andre kvinner. 
Jeg mener fremstillingen av kvinner i kunsthistorien påvirker 
hvordan vi kvinner ser oss selv og på andre kvinner. Jeg stiller 
spørsmål om hva som er ulikheten av når menn og kvinner 
representerer kvinner i kunsten. Det som også er interessant 
er hvordan modellene hengir seg til kamera, og fortroligheten 
som oppstår mellom kunstner og modell.
 

Female Gaze # 1
2016.
Fotografi montert på aluminium
42cmx55cm

Female Gaze # 2
2016
Fotografi montert på aluminium
42cmx55cm

Female Gaze # 3
2016
Fotografi montert på aluminium
55cmx42cm

Morning 
2015
Fotografi, C-print, ramme og glass
100 x 100 cm

End of the roll
2017
Fotografi
50x50cm
maritsilsand.com
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 Wendy E. 
Stolp

Du stopper opp. Tar et minutt. Kjenner etter. Lytter til kroppen. 
Hvordan kjennes den ut idag?

Du omfavner krukken. Den er kald mot huden. Du klemmer til. 
Leiren gir etter. Hvor hardt klemmer du? Kjenner du briste-
punktet?

Du stanser. Slipper taket. Du føler deg tom. Tar et skritt tilbake. 
Ser på hva som står igjen. En deformert krukke. Formet av 
deg. Av alt du har holdt inne. Overført og fanget i en krukke.

Leirens egne prosesser tar over under tørking og brenning. 
Du mister kontrollen.

Når du møter den på ny, lever den sitt eget liv. Den har sluppet 
taket. Du er fri.
 

Dagsform I
2017
Keramikk
143x35x41cm
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Øyvind 
Sørfjordmo

Arbeidene som vises på Østlandsutstillingen er deler av et 
større prosjekt hvor tegning, maleri og skulptur møtes. Skissens 
strek blir forsøkt tatt med videre inn i utarbeidelsen av verk i 
forskjellige materialer. 

På studioet har jeg en samling verktøy, kunstmateriell og 
funnet materiale, som gjennom intuitivt arbeid får muligheter 
til å møtes. Ved å ta i bruk funnet materiale blir tilnærmingen 
til utførelsen av skulpturarbeid mer lik skisseprosessen på 
papir. Formasjoner blir hentet ut og visualisert i materialer og 
teknikker som egner seg til å fremheve de konstruksjonene jeg 
skaper en illusjon av i maleriet. Det går også andre veien, fra 
skulptur til maleri eller tegning. 
 

Uten tittel
2017
Stål, oljemaling og 
betong
220x50x60cm

Weekly planner
2017
Oljestift på papir
15x21cm
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Ingrid 
 Torvund

Siden Ingrid Torvund gikk ut fra Kunstakademiet i 2012 har 
hun fordypet seg i kunstfilm. Hun har hittil produsert filmene 
Magic Blood Machine (2012) og When I go out I bleed magic 
(2015). Nå jobber hun med den siste filmen i trilogien I found 
you under earth, under blood. Det er film nummer to When 
I go out I bleed magic som vises her.

Ingrid Torvund inspireres av menneskets trang til å skape 
en mytologi, et system av det kaoset som eksisterer mellom 
natur og kultur. Filmene hennes svever mellom planlagt 
fiksjon og dokumentasjon av performance. I hennes siste 
film blander hun gammel folketro sammen med estetikk 
hentet fra science fiction-filmer.

Filmene er laget i samarbeid med Jonas Mailand.

When I go out I bleed magic
2015
Video
1080x1920
20 min
ingridtorvund.com
 

When I go out I bleed magic er filmet i HD og varer i 20 mi-
nutter. Handlingen i denne filmen er satt tidligere enn Magic 
Blood Machine, men i samme univers. Vi følger tre ensomme 
og søkende karakterer. Karakterene i filmen er tydelig helt 
alene og skogen de befinner seg i synes å være nesten 
livløs. Karakterene møtes aldri men de finner hver for seg 
objekter med mystiske krefter, og påvirker hverandre ved 
hjelp av lyd. Bruk av de mystiske gjenstandene innebærer 
spilling på magiske maskiner hvis musikk overmanner og 
svekker karakterne. Det er tydelig at en håpløshet dominerer 
i skogen. 
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Ayatgali 
Tuleubek

What is it, if not the human aspect that renders hands so 
homely yet so cunning? Even though much has been said 
about the brain’s function in being responsible for labour, 
some would agree it is the hand’s own kind of intelligence 
that orchestrates seemingly rudimentary actions. F. Engels 
famously claimed it is labour that created the human, but 
if the hand is the main element behind this creation, then 
what is more human than the hand itself?

Time passed and the techne came to the rescue. Replacing 
the unwanted burden of manual labour for some – robots, 
algorithms, AI and the like, were designed to aptly simulate 
hand movements rather than produce their own mechanical 
realm. The point is not to create an apology, nor to roman-
ticise the so-human hand, but rather to try to surmise what 

The Invisible Handjob of the New Economy
2017
43 kanals videoinstallasjon, hver kanal vises på en smartphone. 
Telefonene er satt opp på stativ og installasjonen låner settingen 
og estetikken fra click farms. 
ca 180x120x60cm
ayatgali.com

is left to the hand in the age of technological symbiosis.

One of the odd occurrences of such symbiotic relationships 
are click farms. Click farm enterprises hire large groups 
of people to click on advertising links, generate likes on 
social media and perform other types of rudimentary work 
and at the same time simulate the usual online activity to 
pass unnoticed through spam filters. This mechanism relies 
on cheap and tedious labour from developing countries. 
However, the simulation of the human activity is yet another 
process which has recently begun to be automated. In 
order to pass unnoticed by recognition systems preventing 
such fraud, these automated systems control thousands 
of devices, most commonly smartphones, which replicate 
normal human behavior online.
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Gelawesh 
Waledkhani

BERXWEDAN JIYANE
RESISTANCE IS LIFE

Resistance is Life
2017
Hår på bok
30x60cm
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Anne 
Cathrine 
Grieg 
Wiersholm

Jeg maler i en tradisjon uten statements.

Blått landskap
2017
akryl på lerret
80x100cm.

Uten tittel
2017
olje på lerret
50x60cm.
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Endre 
 Aalrust

Å male er kun en av mange måter jeg lager bilder på, en jeg ofte 
foretrekker ettersom den er morsom, den er billig og ganske 
rask. Jeg kjeder meg nemlig fort. Det er et privilegium å kunne 
søle bort tid på atelieret uten at noen stiller krav, å heldiggrise 
uten sjef, å iscenesette kollisjoner mellom vage ideer, idealisme, 
kjedsomhet, trass, maling, hang til kitch, middels vitser, god 
smak og dårlig dømmekraft. Rhinoplastikk, yoga, husfjes, utopi 
og apokalyptiske oversvømmelser - maleriene jeg stiller ut er 
del av en større serie arbeider. Serien er inspirert av Richard 
Floridas idé om The creative class, et begrep jeg fortsatt finner 
relevant ettersom det tvinger kunstnere som meg til å reflektere 
over egen delaktighet i prossesser på samfunnsnvå man alt for 
lett tror man kun er vitne til.

Kathrina
2017
Olje på huntonitt
45x40cm

Irma
2017
Olje på huntonitt
45x40cm

A New Beginning
2017
Olje på huntonitt
45x40cm

Impression of Freedom 
(Volkswagen)
2017
Olje på lerret
80x70cm

Impression of Freedom 
(South Park)
2017
Olje på huntonitt
45x40cm
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Vinnerbidraget består av fire skjermer og fire lydspor. Ren 
tekst på sort bakgrunn blir opplest. Tilfeldige setninger som 
«du holder alt til deg selv» «de kjenner deg egentlig ikke 
» og «husker du hvem dette er?» dukker opp og antyder 
noe foruroligende. Eller ikke. Det er nettopp det assosiative 
aspektet og den uendelige lesningen av verket som gjør 
det interessant. Vi har alle enten sagt, hørt eller lest disse 
generiske, nesten klisjéaktige setningene uten å ofre det en 
nevneverdig tanke.

Dynamikken mellom en nesten flørtende tilbakeholdenhet og 
det åpne gir det ellers så nedstrippete verket en nerve og 
intensitet som holder fast på betrakterens oppmerksomhet 
og nysgjerrighet. Sofistikert blåser årets prisvinner nytt 
liv og mening i setningene gjennom å arbeide med dem 
som en nøye koreografert og overlappende collage. Med 
rytme, overraskelse og kløkt avler verket kontinuerlig nye 
sett av innfallsvinkler og følelser. Årets vinnerbidrag klarer 
på elegant vis å gjøre noe de fleste kunstnere vegrer seg 
for og ytterst få klarer: å få det hverdagslige og enkle til å 
fremstå som subtiliteter. 
 

Østlandsutstillingens 
Pris 2017 

Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens 
mest markante verk. Prisvinneren mottar kr. 50 000,- til 
kunstfaglig relatert reisevirksomhet. I 2017 konkurrerte 25 
kunstnere om å vinne denne prisen 

Prisen for utstillingens mest markante verk 2017 ble tildelt 
Christine Malnes for verket From The Library of Babel, vol. II.

Prisjuryen 2017 bestod av Edith Spira, billedkunstner og Øst-
lands utstillingens juryleder, samt Emil Finnerud nestleder i Norsk 
Kritikerlag seksjon kunst, og kunstredaktør i NATT&DAG. 

Juryens begrunnelse:
Da filmskaperen David Lynch ble spurt hva en av filmene 
hans handlet om, svarte han nøkternt at det handlet om en 
kvinne i trøbbel. Juryen ble hensatt til en liknende følelse av å 
både vite alt og ingenting om det vi nettopp hadde sett. Verket 
har en åpenbar poetisk og litterær slagside gjennom utstrakt 
bruk av tekst. Fragmentert og sparsomlig, men også rikt og 
tilgjengelig. Publikum blir kastet inn i noe som kan minne 
om et løst narrativ, uten en begynnelse, midtparti eller slutt.
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Vestfossen Kunstlaboratorium 
05.05–12.08.18

Trafo Kunsthall 
09.06–01.07.18


