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Østlandsutstillingen har passert 40 år, og etter fjor årets 
store og viktige markering, retter vi blikket fremover. 
Kartet har riktignok endret seg med de nye fylkesinn
delingene, og det innebærer utfordringer. Men også 
muligheter. Vi forventer at politikerne og byråkratene 
er sitt ansvar bevisst og legger til rette for å sikre og 
styrke kunstens områder med det nye kartet i hånd. 
Østlandsutstillingen samarbeider med fylkeskommu
nene gjennom Østlandssamarbeidet, og vi ønsker å 
bidra med å styrke regionens kulturelle identitet og 
samarbeid i kulturfeltet. Dette gjør vi sammen med 
kunstnernes distriktsorganisasjoner, kunstsentrene og 
andre utstillingssteder. Om kartet har endret seg, er 
terrenget likevel det samme: Østlandet består som et 
kraftfelt for visuell kunst. Og det er det Østlandsut
stillingens oppgave å synliggjøre. 

I år var det rekordmange søknader og juryen har pluk
ket verk fra et bredt utvalg av tema og teknikker. 
Resultatet er en spennende og mangfoldig utstilling 
som fanger opp tendenser i tiden. Vi håper og tror at 
vår visjon om å være fersk, engasjerende og aktuell 
speiles i utvalget. Hele 22 av 38 kunstnere i år er debu
tanter. Det er vi meget stolte av. Flere av debutantene 
er «gamle travere» i kunstfeltet, det tar vi som et tegn 
på økende anerkjennelse av Østlandutstillingens status. 
Men det er også mange «unghester» blant debutan

Velkommen til 
Østlandsutstillingen 2020

tene, vi ser nye og inspirerende kunstnerskap og det 
lover godt for norsk kunstliv og Østlandsutstillingens 
fremtid.

Ved å opprettholde prinsippene om fri innsendelse og 
en fagfellejury med et flertall av kunstnere, ønsker vi å 
gi en demokratisk mulighet for deltakelse og en faglig 
kvalitet i utvelgelsen. Gjennom å formidle kunsten 
gjennom en vandreutstilling i regionen, gjøres kunst 
av høy kvalitet tilgjengelig for publikum i tillegg til å 
gjøre synlig regionens mange kunstnere. Vi gjør Øst
landsutstillingen aktuell gjennom et bredt formidlings
tilbud, seminarer og workshops. Følg med på hjemme
siden vår, følg oss på Facebook og Instagram og få 
med deg alt som skjer i løpet av året!

En stor takk til fylkeskommunene som gjennom sine 
bidrag til Østlandssamarbeidet gir det økonomiske 
fundament til Østlandsutstillingen! Takk til våre dyktige 
samarbeidspartnere på de tre utstillingsstedene i 2020: 
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Buskerud Kunst
senter og Østfold kunstsenter. Og helt til sist: Takk, 
kjære kunstnere! Dere lager skattene som vi har ansvar 
for å forvalte. 

Josephine Lindstrøm
Daglig leder Østlandsutstillingen



Noen ord fra juryen

Nytt år, ny fylkesinndeling, og ikke mindre enn 766 nye 
søknader til årets Østlandsutstilling. Årets juryering var 
helt forskjellig fra fjorårets jubileumsutstilling, der vi i 
juryen måtte forholde oss til syv forskjellige utstillinger 
på syv forskjellige visningssteder. I år var det tilbake til 
mer tradisjonelt juryarbeid, der vi gikk igjennom søk
nadene i to omganger; 1.juryering på Akershus Kunst
senter, og 2.juryering med innsendte originalverk på 
Kunstbanken i Hamar. Østlandsutstillingen er basert 
på fri innsendelse og alle søknadene er anonyme, der 
både navn, alder og geografisk tilhørighet har vært 
ukjent i juryeringsprosessen. Kriteriene har derfor vært 
like for alle som har søkt, og det har både vært utfor
drende og spennende å jobbe seg gjennom søknads
massen. Det var intense dager, der vi jobbet med både 
hode og hjerte, vi diskuterte, vurderte og tok beslut
ninger som ikke alltid var lette. Det er gøy å velge 
arbeider inn til utstillingene, men ikke like gøy å velge 
bort. Tilslutt landet vi på 38 kunstnere, med 63 verk. Så 
det er en glede og en ære for årets jury å presentere 
Østlandsutstillingen 2020!

Juryen har i år bestått av TorMagnus Lundeby (ØBK), 
LarsAndreas T. Kristiansen (BBK), Josefine Lyche 
(BOA), samt Østlandsutstillingens nye daglige leder 
Josephine Lindstrøm (BOA) og kurator ved Hedmark 
Kunstsenter; Christel Sverre som også er utstillings
koordinator og representerer visningsstedet Kunst
banken i Hamar der Østlandsutstillingen åpner 14. mars. 
Alle i juryen er utøvende billedkunstnere og har lang og 
bred erfaring innen kompetanseområdet. Fem par godt 
trente øyne som ser etter objektive kvaliteter, origina
litet og relevans i det innsendte materialet. Det vil 
like vel være umulig å ikke tillegge subjektive føringer 
i utvelgelsen, der vi alle nettopp får brukt vår erfaring 
og våre ulike preferanser, både på det estetiske og det 
konseptuelle/ intellektuelle planet.

Juryen har ikke jobbet etter noe spesielt tema i år, men 
har heller latt de innsendte arbeidene og tendensene 
vi leste ut av disse, bestemme føringene i utstillingen. 
Dette har ledet til at årets utstilling utgjør et spennende 
mangfold både i kunstuttrykk, teknikker og tematikk. 

Vi tror og håper at dette er en styrke i årets utstilling, 
og at det blir som en reise gjennom det østlandske 
kunstlandskapet som publikum og deltagende kunst
nere forhåpentligvis kan glede seg over. 

Hvis vi likevel skal nevne noen tendenser vil det kanskje 
være en lengten etter det autentiske, noe ekte, med 
utbredt bruk av tradisjonelle teknikker som vev, innfar
ging og naturmaterialer. Vi kan også se en samlet 
bekymring over klimakrisen, og hvilke konsekvenser den 
har og vil få både for naturen, dyr, insekter og oss 
mennesker som lever på jorden. Det er også fint å se 
at så mange går i dybden av det håndverkmessige, i 
materialitet eller i en tematikk. Det forskes, undersøkes 
og åpnes samtidig opp for en kompleks lesning av 
arbeidene uten bastante eller påtrengende påstander. 

Utstillingen rommer refleksjoner over samtiden som gir 
publikum mulighet til å fylle inn egne tanker og tolk
ninger fra eget ståsted. Det vises klart at søkerne har 
en tydelig bevissthet i og rundt sine egne arbeider, og 

at arbeidene har mange lag av både mening og mate
rialitet. Noen med blikket vendt innover, noen skuer 
utover i landskap eller i tid, og noen retter blikket mot 
himmelen, langt over skyene og ut i uendelighetens 
univers. 

Vi har i arbeidet med Østlandsutstillingen 2020 lagt 
vekt på bredde og variasjon, der ulike og selvstendige 
stemmer, nye som etablerte, til sammen utgjør et fler
stemt, samstemt og nyansert polyfoni.  

Juryen 2020

Josefine Lyche (juryleder)
TorMagnus Lundeby
LarsAndreas T. Kristiansen 
Christel Sverre
Josephine Lindstrøm 



Hedevig 
Anker

Bjerkebæk # 10
2019
Fotografi, cprint
58 x 63 cm

Fotografiene er fra Sigrid Undsets forfatterhjem Bjerke
bæk i Lillehammer, der hun bodde med sine tre barn, og 
der hun skrev sine mest betydelige litterære verk som hun 
også vant Nobelprisen for. Undsets rike, litterære univers 
og komplekse persongalleri oppleves fremdeles som et 
konkret og formende nærvær i dette huset. Ved å gjengi 
rommene som en labyrint av lag og speilinger, er bildene 
tenkt som tolkninger av Undsets evne til å gå i dypet av 
menneskets komplekse virkelighetsforståelse, der fantasi 
og forestillinger ofte synes vel så virkelig som den kon
krete og sanselige erfaring vi mennesker gjør oss i verden. 
Første bind av Kristin Lavransdatter kom ut for 100 år 
siden, i 1920, og fotografiene markerer bokens tidløse 
aktualitet.

Bjerkebæk # 11
2019
Fotografi, cprint
58 x 63 cm

Bjerkebæk # 12
2019
Fotografi, cprint
58 x 63 cm

8



Som unge sa jeg at hele skauen er huset mitt. Og slik har det blitt. 

Med bruk av naturmaterialer har jeg direkte kontakt med natur og det 
magiske faktum at natur skaper seg selv. Jeg ser meg som medskaper 
i en opptreden der verket blir unnfanget til en egen skapning. 

Ved å holde arbeidet åpent kan det leses på vidt forskjellige måter. 
Et sanselig, vilt, skamløst møte. Kjernen er ukomplisert slik barnet lar 
all verden være huset sitt. Jeg peker ingen retning. Min måte kan 
sammenlignes med naturfenomenet kalt Random walk. Formen 
utvikler seg fritt i forhold til omstendighetenes begrensninger. En 
evig vandring.

Først var kaos. Fra kaos fløy en partikkel ut, formerte seg og satte 
spor i det blanke.

Se opp i himmelen.

Tenk på døden.

Line 
Berget

Pendulum 1
2020
Bomull, lammeskinn, stål
50 x 50 x 225 cm

Pendulum 2
2020
Hamp, lammeskinn, stål
55 x 40 x 185 cm

Pendulum 3
2019
Hamp, stein, stål
18 x 10 x 240 cm
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Count Pukebeard er en rimelig sær og ikke alltid helt 
politisk korrekt støymusiker fra det indre av Never Never 
Land. Overjeget er for lengst mistet kontroll over Puke
beard og det er det underbevisste som nå styrer hans 
handlinger og valg. Han er ikke alltid utagerende, men 
alltid absolutt uforutsigbar. Hans forestillinger er impro
viserte, ikkelineære og i beste fall surrealistisk over
jordiske.

Johan 
Urban 
Bergquist  

Count Pukebeard
2020
Performance
Siloen på Papirbredden, Drammen
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Julia 
Pauline 
Boracco 
Braaten

Med en malerisk tilnærming til tekstil, utforsker jeg sjiktet 
mellom skulptur og maleri. Gjennom søm arbeider jeg 
lagvis med silke i forskjellige kvaliteter. Todimensjonale 
tekstiler nærmer seg tredimensjonale objekter og strekker 
seg ut i rommet. Med et delvis figurativt, naivt billedspråk, 
preget av arkaiske figurer og symboler i mine arbeider, er 
jeg inspirert av alkymiens visuelle og arketypiske billed
språk. Jeg arbeider gjerne i serier som sammen danner 
et narrativ, en fortelling. Tematikken min baserer seg ofte 
på ideen om indre vekst og forfall, våre moralske grå
soners konflikt med individuell og kollektiv fremgang, sett 
fra et filosofisk og antropologisk perspektiv, formidlet 
gjennom stilistiske motiver.

Before The Robbery
2019
Fløyel, organza, reaktiv maling
220 x 200 cm

After The Robbery
2019
Fløyel, organza, reaktiv maling
220 x180 cm
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Stefan 
Christiansen 

Mine arbeider tematiserer ofte menneskets forhold til 
naturen. Dramatiske og komiske bilder skapes ved en 
leken bruk av størrelsesforhold mellom elementer med 
populærkulturelle og kunsthistoriske referanser. Privat 
forbruk og konvensjonell tenkning undersøkes og utfor
dres mens store naturkrefter danner et truende bakteppe.

Skulpturen er satt sammen av kontrasterende elementer. 
Løvefoten er nitidig skåret i lind, de andre elementene i 
skulpturen er improvisert og tilpasset stedet.    

Stor ståhei 
2019
Installasjon/skulptur i tre, tekstil, papir m.m.
100 x 100 x 250 cm
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I serien I dream in jewellery ønsker jeg å belyse hvordan 
vi beskriver materielle verdier og hverandre i hverdagen 
ut ifra en identitetsmarkør som smykker. Smykker kan 
markere både status og stigmaer. Vi aksepterer, dømmer 
eller stigmatiserer ved første møte. Kan vi lese en person 
ut ifra smykkene de bruker? Kan vi lese hvor stor kjær
ligheten er i forhold til størrelsen på diamanten i et gifte
mål? Hva er menneskets behov for å vise frem materielle 
verdier? Sitatene til to kjente kvinner fra forskjellige 
klasser inspirerte til å lage skulpturelle smykker som kan 
blir lest som lavkultur og høykultur.

Renate 
Dahl

The bigger the hoop the bigger 
the hoe - sitat: Khloe Kardashian
2019
Stål + sprayfarge
200 x 200 x 5 cm

Pearls are always appropriate - 
sitat: Jackie Kennedy
2019
Yoga ball, AcrylicOne, sparkel, 
spray farge og aluminium
61 x 61 x 137 cm
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Shwan 
Dler 
Qaradaki

Dokumentaren Den tatoverte solen er et nært portrett av 
Shwan Dler Qaradaki sin avdøde mor. På et punkt i livet 
opplever de fleste av oss å skulle ta farvel til den som en 
gang ga oss liv, vår egen mor. Hvilke nye tanker og per
spektiv får vi på våre mødre i en slik situasjon? Med en 
unik stemme og en helt egen strek, tar Shwan Dler 
Qaradaki oss med på en reise inn i en usedvanlig kvinnes 
liv. En reise som omfatter fødsler og krig, glede og mot, 
og en verden i dramatisk endring. Fortellingen skildres i 
beundring og takknemlighet gjennom Qaradakis særegne 
akvarell og blekktegninger. Han gjør sin personlige 
historie tilgjengelig for oss alle  noe vi kan forholde oss 
til og berøres av.
 

Den Tatoverte Solen
2019
HDvideo 
19:31 min
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Ofte tenker jeg de som små laftebilder.

Axel 
Ekwall 

Blå/Big Sur
2020
PVA på tre
24 x 33 cm

Big Sur I
2020
PVA på tre
28 x 43 cm

Big Sur II
2020
PVA på tre
32 x 40 cm
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Stine 
Gonsholt
&
Åse 
Løvgren Videoen Dalen bruker et lite tettsted på vestkysten av 

Norge som et prisme for å se på globale endrings prosesser 
relatert til produksjon, digitalisering og økonomi. I den 
gamle tekstilfabrikken på tettstedet, har en datapark 
flyttet inn og graver etter Bitcoin. Essayfilmen forteller 
historien om et sted med lokale forutsetninger for en 
industriell produksjon, samtidig som disse lokale egen
skapene oppløses og flyttes rundt i en global økonomi. 
Lydene fra stedet og de fysiske overflatene er sentrale 
elementer i historiefortellingen. Kunstner Alexander 
Rishaug har gjort et lydarbeid til filmen som er bygget på 
feltopptak av vifter, ledninger, elektrisitetsverk med mer.

Dalen
2019
HDvideo, stereo
19 min
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Jan 
Grüner-
Moström 

Jeg fabulerer i samspråk med leiren, dens iboende mulig
heter og min trang til å utforske et felles språk med leiren. 
Naturens mangfold, skapninger og former gir inspirasjon 
og rom for frie tolkninger og skaperkraft når jeg går inn i 
prosesser der kun min egen begrensning gir ramme for 
mine uttrykk. Leiren og glasuren er mine redskap i min 
egen lek, utforskning og skaperglede. Jeg er på en reise 
på nye stier med ukjent mål der mine møter i leiren gir 
meg en opplevelse av å ha vært her før.

Fortellinger 1
2018
Keramikk
25 x 19 x 18 cm

Fortellinger 2
2019
Keramikk
25 x 25 x 15 cm

Fortellinger 3
2019
Keramikk
30 x 25 x 20 cm
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Jeg vever. Utgangspunktet for mine arbeider består i 
kontrasten mellom det vevde og en etterbehandling som 
til sammen utgjør en helhet. Arbeidene mine kan ses på 
som en undersøkelse av materialitet og endringsproses
ser, samt tvetydige undringer, som en abstrakt tilstand, 
en tanke eller et minne. Jeg jobber vekselsvis med å 
bygge opp og bryte ned strukturelle former i arbeidene, 
samt undersøke balansepunkt og en tilført risiko. Jeg 
utforsker teknikker og etterbehandlingsmetoder som 
utfordrer materialets tåleevne. Saltvann og sjøvann kom
binert med ulike husholdningsartikler er med på å frem
provosere en reaksjon i tekstilen.

Linda 
Spaun 
Hauglie

Horizon
2019
Silke, bronse
120 x 90 cm
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I serien It is a light which objectifies everything and confirms nothing 
(part two) viser jeg fotografier som er tatt det siste året under flere 
opphold ved Moria Camp, en beryktet gresk flyktningleir på øya 
Lesvos. Her har jeg fulgt flyktninger og migranter som driver med 
idrett gjennom organisasjonen Yoga and Sports for Refugees som 
oppsto under den humanitære krisen i Middelhavet. Organisasjonen 
bruker idrett for å hjelpe folk å finne verdighet, mening og den men
tale og fysiske styrken som kreves for å gjennomgå monotonien, 
frustrasjonen og stagnasjonen i deres nåværende situasjon. 

Gjennom en formal tilnærming ønsker jeg å undersøke hvordan prekære 
politiske og sosiale forhold kan oppleves gjennom det hverdagslige og 
gjenkjennelige. Jeg er opptatt av gapet mellom hva som er synlig og det 
som blir fortalt. Jeg undersøker 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 virke
lighet.  

Hilde 
Honerud

It is a light which objectifies 
everything and confirms nothing 
(part two)
2019
Inkjet print 
110 x 135 cm

It is a light which objectifies 
everything and confirms nothing 
(part two)
2019
Inkjet print 
130 x 180 cm
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Mitt billeduttrykk er formalt, og jeg arbeider med problem
stillinger knyttet til det konkrete geometriske, nonfigura
tive formspråket. Min kunstneriske praksis befinner seg i 
grenselandet mellom maleri, objekt og skulptur. I mine 
verk undersøker jeg det skulpturelle i maleriet og det 
maleriske i skulpturen, hvor nye interessante mellom
posisjoner og dialoger oppstår.

I tilvirkningsprosessene gjennomgår arbeidene mine 
grundige forenklingsprosesser. Selv om uttrykket er rent 
og «enkelt» er det nettopp her problemstillingen ligger 
– det krever ofte en lang prosess for å få alt til å fungere 
i en helhet og arbeidet får den identiteten jeg er ute etter. 

Hennie 
Ann 
Isdahl

Pretty Love
2019
Akryl på MDF
130 x 125 cm

Again, again and again 2
2019
Akryl på MDF
65 x 34 x 55 cm
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Anne-Kari 
Jansen

Det myke og det harde livet. Et objekt bryter inn i jordas 
atmosfære – for så å bli trukket inn mot jorden – dette er 
bakgrunn for både maleriene og tekstilarbeidene mine. 
Fordi det er viktig å stoppe opp og tenke litt på de store 
spørsmålene, at vi er på denne jorda et øyeblikk i tid – og 
at ting kan ta slutt raskere enn vi tror?

Broderi. Arbeidet vokser fram mellom hendene – tiden 
står omtrent stille. Som om min levde hverdag nå legger 
seg oppå lagene av erfaring kvinnene før meg har sydd 
fast i evigheten. Vrangene lever sitt eget liv; den samme 
historien, akkurat samme sting – speilvendt fortelles en 
annen virkelighet – begge er like sanne.

MykOide I
2018
Tekstil 
44 x 50 cm

MykOide II
2019
Tekstil 
49 x 49 cm
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Reisegods (klokka ringer ell’ve) åpner opp for noe sorgfullt 
og urovekkende. Forholdet mellom tittel, den mørke 
koloritten og de nesten kroppslige vevnadene har i seg 
en litterær nerve som kan gi assosiasjoner til hendelser 
og situasjoner både i et personlig livsløp og på et kollek
tivt plan. Arbeidet er utført på grindvev med håndspunnet 
tråd, og består av 28 ulike remser. Vevingen er røff med 
både glisne og tette partier. 
 
Jeg jobber hovedsakelig tredimensjonalt og med tekstil, 
og tar gjerne utgangspunkt i enkle redskaper og teknik
ker. Å koble materiell kunnskap, manuelt arbeid og 
reflekterende utforskning er viktig for meg. Uavhengig av 
idé og uttrykk blir det meste jeg gjør til i en økologisk og 
bærekraftig tankegang, og i spennet mellom estetikk og 
etikk.

Anne 
Karin 
Jortveit 

Reisegods (klokka ringer ell’ve)
2018
Tekstil
200 x 211 x 22 cm
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Mitt kunstnarskap tek utgangspunkt i referansar frå pop
kultur, konspirasjonsteoriar, mytologi og røyndomsflykt, 
kor eg undersøkjer kryssingspunktet mellom tru, kultur, 
røynd og teknologi. Gjennom ein loop av mytopoesis, 
verdsbygging og konstruert røynd skapar eg verk og 
installasjonar der fortrulegheit og symbolikk appellerer til 
sjåaren og lokkar dei inn i eit ukjent rike, med endelause 
fragment av meining og meiningslausheit på søken etter 
«interkonnektivitet». Dette vert presentert i form av tek
stilarbeid, video, multimediainstallasjonar og 2dimen
sjonale verk.

Kornelia 
Remø
Klokk

4.2192°
2019
Nylon, lin, bomull
40 cm x 48 cm

1.873°
2019
Nylon, lin, bomull
48 cm x 39 cm 
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Ungdom er full av potensiale og ferdigheter. Hvordan de kan kom
munisere og formidle dette, kommer an på situasjonen og konteksten 
de befinner seg i. Hvordan former det norske utdanningssystemet 
ungdommen, og får de brukt sitt potensiale i det mikrokosmos de 
plutselig befinner seg i?

Høsten 2017 og våren 2018, samarbeidet jeg med en opptaksklasse 
på Hersleb skole. Klassen besto av ungdommer med store ulikheter 
vedrørende kulturell bakgrunn og akademisk nivå. Gjennom samtaler 
og kunstneriske utprøvinger, utforsket vi deres bakgrunn og hverdag, 
og vi analyserte skolens arkitektur og ikke minst freskene som er 
permanente verk på skolen. Maleriene ble utført i 1927 av tre av 
datidens største norske malere: Historien av Alf Rolfsen, Naturen av 
Per Krogh og Geografien av Axel Revold. De er malt direkte på veggen 
i en fresketeknikk, noe som innebærer at de ble malt på fersk kalkpuss. 
De ble bestilt med pedagogisk formål, men også som utsmykking og 
offentlig kunst. De belyser datidens verdenssyn, som i dag er viktig 
å stille spørsmål ved og diskutere. Skolen og freskene ble en viktig 
del av filmen. Freskene ble viktige som visuelt bakteppe for norsk 
historie i prosjektet, og jeg jobbet med å finne knutepunkter mellom 
de og elevene.Prosjektet er produsert i samarbeid med lærere og 
studenter ved Hersleb skole og Tenthaus Oslo.

Anne-Liis 
Kogan

Kantina, Historien, Naturen, Geografien
2019
HDvideo
10:58 min
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Egil 
Martin 
Kurdøl 

Mitt arbeid reflekterer viljen til å undersøke og trenge 
dypt inn i naturens logikk og mysterier, med helt andre 
metoder og utfra andre hensyn enn de vitenskapelige. 
I disse arbeidene er utgangspunktet undervisningsplan
sjer fra grunnskolen på 1950tallet.

Modifikasjon
2019
Blandingsteknikk på papp
84 x 63 cm

Modifikasjon
2019
Blandingsteknikk på papp
80 x 58 cm
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LOCUS 

Thale 
Fastvold
&
Tanja 
Thorjussen

Kunst som katalysator i en tid med miljøforandringer. 

Gjennom vårt arbeide med å undersøke det spirituelle i 
kunsten ser vi en sterk forbindelse med hvordan vi håndterer 
klimakrisen, miljøspørsmål som artsutryddelse og global 
oppvarming, og vår fornyede tilknytning til jorda og naturen. 
Hvordan kan kunst skape empati og inspirere til endring? 
Hvordan kan vi gi tilbake gavene og overfloden som naturen 
har gitt oss? Hvordan kan vi fremme en mer elskverdig og 
bærekraftig dialog mellom natur og mennesker? Hvordan kan 
kunsten hjelpe oss å se alternative fremtider basert på dypere 
og mer omfangsrike kommunikasjonsmåter, og hvordan kan 
vi mennesker bli flinkere til å lytte til naturen og andre arter?

Gilded Trees
2020
Performance
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hamar

44



Andreas 
Lærum 

Allmenningens tragedie
2019
Akryl på papir
50 x 65 cm

Jeg arbeider primært med tegning og maleri som medium. 
Motivene består av komplekse strukturer av mønstre og 
farger, med organiske elementer og geometriske former. 
Estetisk og tematisk utforsker jeg hva som skjer i krys
ningspunktet mellom teknologi og biologi.

Spatial rotasjon
2019
Akryl på papir
50 x 65 cm

Zugzwang
2019
Akryl på papir
50 x 65 cm
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Garden Free-Jazz I tilhører en fortløpende serie med 
malerier påbegynt i 2019 med referanser til fri komposi
sjon i jazz og naturens frodige vekst i min ville sommer
hage. Jeg har overført mine daglige observasjoner og 
gleder over naturens uregjerlige kraft og fargerike utvik
ling gjennom fri improvisasjon til maleri. Farge, linje, 
gestus og form finner sin struktur, tegner bevegelser og 
rytmer. Harmonier og disharmonier spenner opp klang
bilder og forenes til en høyere enhet som i Free Jazzens 
improvisasjoner der stemmer og instrumenter finner 
hverandre i til dels merkverdige, men allikevel i høy grad 
fungerende komposisjoner. 

Susanne 
Kathlen 
Mader 

Garden Free-Jazz I
2019
Akryl på lerret
154 x 135 cm
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Odd 
Maure

forest 89
2018
Kulltegning
50 x 32 cm

Jeg arbeider hovedsakelig med tegninger i kull. Motivene 
varierer fra nære personlige og intime skogsinteriører, 
massive fjellpartier fra Vestlandet, rovdyr i bevegelse og 
menneskeskapte, urbane katastrofer. Skogsmotivene er i 
stor grad hentet fra stillferdige og anonyme plasser i 
naturen. De gir intime gløtt inn i en tilsynelatende kjent 
verden, et sted vi fornemmer vi har vært før og som kjennes 
trygt. Jeg har blitt mer og mer opptatt av kullets grafiske 
egenskaper i spill med papiret og det rom som oppstår i 
formatet. Det blir en iscenesatt lukket form i naturen.

forest 90
2018
Kulltegning
50 x 32 cm
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Verket er en oppdatert versjon av den såkalte Arecibo 
meldingen, radiosignalet som i 1974 ble sendt ut i det 
dype verdensrommet og som markerer første gang 
menneskeheten spredte informasjon om seg selv og sine 
omgivelser ut gjennom atmosfæren. Verket påpeker 
begrensninger ved originalen gjennom å belyse problem
stillinger fra samtiden, og setter spørsmål ved hvordan vi 
i det hele tatt kan gjøre oss forstått ved bruk av språk. 
Mer enn et håp om å få svar omhandler verket hvordan vi 
velger å fortelle om oss selv, og behovet vi har for å gjøre 
nettopp det. Meldingen blir sendt ut i verdensrommet 
våren 2020. Verket presenteres som illustrasjon montert 
på vegg, og som lydverk, hvor meldingen er oversatt til 
skala og fremført på et piano.

Eirik 
Melstrøm

The Need To Tell You (Arecibo Revisited)
2019
Digital print, audio
111 x 183 cm
24:13 min
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Jóhanna 
Ellen
Ríkhardsdóttir

Jeg arbeider med video, animasjon, tegning, lyd, instal
lasjon og performance hvor jeg skaper parallelle verdener 
fylt av karakterer og stemmer som kommenterer den 
materielle verden vi lever i. Jeg finner små triggere (kata
lysatorer) for produksjon overalt; i privatsfæren og i 
samfunnet, fra nyhetsmedia til handleturer i butikken.

En tolkning av min praksis kan være at den bryter den 
”fjerde veggen” mellom fantasi og virkelighet, den søker 
å anskueliggjøre en tilværelse som er både forlokkende 
og uutholdelig.

Stille liv av Psykiatriske Blomster 
og Vaser
2020
Akryl på Lerret
70x100 cm

Lydlandskap 02
2019
Tegning
34,5 x 43 cm
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Filmen Eallin lea guovttesuorat niehku - Life is a two-way 
dream viser vei i en verden som forandrer seg raskt med 
polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en 
epoke i historien hvor ungdomsdyrking, nåtidsfiksering 
og ekstrem individualisme er gjeldende. Det vi gjør i dag 
vil påvirke måten menneskene lever i fremtiden. Med 
visdommen fra sjamanens verdensanskuelse fra den gamle 
samiske religion flettes det sammen en annen tolkning og 
historie. 

Jeg jobber med flere medier som kunstner; film, foto, 
skulptur og performance. I mine kunstprosjekter retter 
jeg ofte fokus på spørsmål knyttet til identitet, religiøse 
røtter, konflikt, stillhet og tid. Min urfolksbakgrunn har 
hatt stor innflytelse på min kunst og tolkning av virkelig
heten.

Gjert 
Rognli

Eallin lea guovttesuorat niehku – 
Life is a two-way dream
2019
HDvideo, format 16:9
8:00 min
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Jag arbetar med det jag kallar performativa installationer. 
Performativiteten markerar både rörelsen som föregår 
arbetet och den rörelsen som ligger i arbetenas organiska 
material. Jag arbetar med materialförståelse som ett sätt 
att förstå världen. Materialvalen är ett sätt att lyfta och 
visa omsorg för omgivningen, vilken betydelse materialen 
har, har haft och kan ha; personliga, kulturella och fysiska. 
Det ritualistiska har varit ett sätt att liksom med materia
liteten upphöja tid och individer som skulle kunna gå 
medvetandet förbi. Ritualen får oss att förstå återkom
mande cykler; att vi som individer inte har en isolerad 
existens. Det kan hjälpa oss att förstå aspekter vid livet 
som känns flyktiga; som känslor och tid och existens.

 Gräs och blommor från ängen plockade i juni, juli  
   respektive augusti 
 Ull från vår grannes får
 Asp trä från skogen 
 Bivax från grannens bin

Sara 
Rönnbäck

Växtätare (eller) Den enes död, Den andres bröd Juni, Juli, Augusti
2020
Plantemateriale, ull, aspetre, bivoks
120 x 50 x 50 cm
120 x 20 x 20 cm
100 x 30 x 30 cm
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Tegningene tilhører langtidsprosjektet Common Alphabet, 
som tar utgangspunkt i sjablonger i form av utbrettede 
pappemballasjer. Arbeidene belyser pappemballasjens 
iboende estetiske mønster, opprinnelig en blanding av 
funksjon og design for et produkt. Gjennom Common 
Alphabet brytes kjøpogkastideen ned, samtidig som 
det ble løftet opp på et kunstnerisk plan. Selve formen, 
sjablongen er en universell enhet og dens formkanon 
betraktes som et felles språk, eller alfabet av abstrakte 
tegn og symboler, sydd sammen til en tidløs tilstand. 

Stefan 
Schröder

4 x Common Alphabet (1)
2019
Tusj, blyant, papir
104 x 135 cm 

4 x Common Alphabet (2)
2019
Tusj, blyant, papir
118 x 156 cm

60



Gjennom maleriet både ser og tolker jeg samtiden, samt 
skaper nye narrasjoner. Maleriet Guds Gartnere er hentet 
fra en pågående maleriserie, der jeg utforsker et dysto
pisk verdensbilde og kollektivt mørke som til daglig 
formidles gjennom media og underholdningsindustrien.

Jeg er interessert i overgangen fra fotografi til maleri, 
hvordan man ser, opphøyer og fortolker gjennom 
malerprosessen. Jeg er også opptatt av håndverket i 
malerprosessen, hvordan strøk og mengde av informasjon 
påvirker lesningen av verket. 

Torunn 
Skjelland

Guds Gartnere
2018
Akryl på lerret
120 x 80 cm
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Siri 
Skjerve

Jeg søker et visuelt språk som tilhører menneskekroppen, 
som er kropp og samtidig fremmedgjort. Tidløse arbeider 
som reflekterer rundt utfordringene arten menneske har 
møtt og vil måtte møte som følge av endrede livsvilkår. 
En utvikling styrt av sosiale skifter, bytte av bosted eller 
klimatiske endringer, og som tvinger oss til tilpasning. 
Arten menneske er en del av evolusjonens langsomme 
prosesser som ikke blir synlige uten et ørneblikk på his
torien. Likevel er det noe som angår hver enkelt av oss, 
vår egen kropp, forutsetningen for at vi er som vi er. Skinn 
representerer både menneskets hud og dyret. Som et 
abjekt, en løsrevet del av oss selv. Samtidig en påminnelse 
om vår egen opprinnelse, vår grense mot verden og vår 
forgjengelighet.

This Is For Your Own Protection - Unsaid Mask I-IV
2019
Skinn
13 x 12 x 15 cm 
13 x 16 x 30 cm 
15 x 12 x 30 cm 
18 x 23 x 25 cm
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Olav 
Starheim

Mitt kunstuttrykk er mangefasettert og krever at betrak
teren investerer tid og tanker. Jeg har en lang og bety
delig karriere og mitt kunstneriske prosjekt er å utfordre 
og fornye meg og stadig overraske både meg selv og 
publikum. Mitt kunstneriske varemerke er den konkrete 
og fysiske tilstedeværelse i komposisjonen sammen med 
dynamikken som ligger i selve fargen.

Kulørt press
2018
Olje på lerret
150 x 100 cm

Og senkningen?
2019
Olje på lerret
200 x 166 cm
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Natur i form av trær, vekster, kropp, dyr og insekter er 
sentrale motiver i mine tegninger og videoarbeider. 
Tematikken kretser rundt fenomener og myter, gjerne 
knyttet til ulike tidsperspektiv, vekst, bevegelse, stillstand, 
liv og død, og med utgangspunkt i egne, hverdagslige 
opplevelser.

Reanimate Me er et videoverk med en 3Danimert 
stankel  bein. Bakgrunnen for arbeidet er et dødt insekt i 
en vinduskarm som plutselig gikk fra å være noe ekkelt til 
en fin liten strektegning, noe som skapte et sterkt behov 
for gjenopplivning. 

Catrine 
Thorstensen

Reanimate Me
2017
HDvideo
6:03 min
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Ingvild 
Kjær 
Tofte

Hovedkvarteret V
2019
Olje på plate
40 x 40 cm

Tanken om at det kjente og hverdagslige kan romme noen 
uventet, noe absurd eller usannsynlig, er ofte utgangs
punktet for arbeidet mitt. Jeg jobber i hovedsak med 
maleri, og arbeidene kretser rundt den komplekse dyna
mikken mellom natur og sivilisasjon.

Hovedkvarteret IV
2019
Olje på plate
40 x 40 cm

Forfriskninger
2019
Olje på plate
40 x 40 cm 
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Torgrim 
Torve 

Hvis jeg konsentrerer meg så hardt jeg kan, slik at det 
dunker i tinningen og alt blir litt rødrosa så tror jeg kanskje 
at jeg kan høre tingens lyd eller dens fremtidige form. I 
hvert fall om jeg allerede tror jeg har et veldig godt bilde 
av hva den lyden eller formen kunne blitt. Litt likt et barn 
som har funnet det perfekte pressmiddelet mot sine 
foreldre ved at det fyller seg selv med så mye luft det 
klarer og holder pusten til livgiverne gir etter. Slik vil jeg 
presse lyden min inn i ting. Eller presse fremtidsformen 
dens ut av ting. Selv om jeg har et levende bilde av hva 
den tingen kunne blitt så har jeg jo ikke hørt den ennå.

 

Spin, scream, analyze, shout
2018
Blandet materiale
75 x 112 x 54 cm
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Portretter fra den grå hverdagen er de som fanger min 
interesse aller mest. De har utviklet seg til fabuleringer 
over hvordan vi har det bak fasaden. Jeg vil uttrykke 
følelser, og de må være ektefølte. Når jeg har dårlige 
dager vet jeg jo at de fleste rundt meg også har dem. De 
dagene, timene eller minuttene er en del av livet. Vi 
smiler tappert og virker problemfrie på dem rundt oss, 
men det er jo oss selv vi lurer. At det er så vanskelig å 
vise sine nedturer gjør meg nysgjerrig. Jeg får et ønske 
om å fortsette.

Trude 
Viken

Diarynotes 47
2019
Olje på lerret
30 x 24 cm

Diarynotes 18
2019
Olje på lerret
30 x 24 cm
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Hendelser; i flate, komposisjon og mønster. Mine arbei
der er utført i tekstil og papir. Jeg ser på dem som en 
slags kollasj. Min bakgrunn er fra tekstilfeltet, og aspek
ter ved dette opptar meg veldig; materialer, teknikker, 
håndverk. Jeg søker å bruke dette på en leken og fabu
lerende måte. Når jeg er i atelieret, kan det være at jeg 
har en plan for hva jeg skal gjøre. Men som regel tar 
arbeidet en annen retning, noe oppstår der og da, som 
umiddelbart fanger min interesse, og bringer meg videre. 

Noen av tekstilene som er benyttet, er biter av stoffer som 
jeg vevde i tiden før jeg startet på min kunstutdannelse 
på 1970tallet. Papiret er ark som jeg hele tiden maler i 
forskjellige farger for å bruke i verkene mine. Utgangs
punktet for fargene, er gjerne andre kunstneres verk som 
kommer i min vei.

Kirsten-
Marie 
Wagle

Notater, høsten 2019
(Skrå)
(Over Under)
(Lys med gult)
(Brunt og grått grått og brunt)
(Tenker på Anni A)
2019
Tekstil, papir
44 x 229 cm
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Anne Kari 
Ødegård

Epistemisk paradoks
2019
Grafikk
50 x 70 cm

Jeg jobber med form og med å bearbeide funksjonelt 
betinget form. Arbeidet mitt kretser omkring resirkulert 
emballasje og tilfeldige valg. Formen strippes for funksjon, 
innhold og kontekst, flates ut og blir en grafisk trykkplate. 
Med sitt eget autonome uttrykk og avtrykk. For mens alt 
innhold trenger form, er formen fri. Fri til å berøre uten å 
begrunne, kommunisere uten å argumentere. Formen bare 
er. 

Jeg streber etter form som kan nullstille tanken. Det 
handler (dypest sett) om å lete – i et uendelig mulighets
rom – etter noe jeg ikke vet hva er. Det er det som driver 
meg, og det er også tematikken i Epistemisk paradoks.
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Endre 
Aalrust 

Two black metal fans
2018
Olje på huntonitt
45 x 40 cm

#denfølelsen
2019
Olje på huntonitt
45 x 40

Critical reflection
2019
Olje på huntonitt
45 x 40 cm
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Aapent 
Saar

Milan 
Benza
&
Jørn 
Bjercke

Splittet opp, partert og forlatt.
Velkommen til Vikens dypeste arbeiderby.
Bak fabrikkrøyken fra en sprengt silo reiser det seg blodige 
never av jern, klare for kamp. 

Make Østfold real again! 

Aapent Saar representer den harde norske arbeider
klassen gjen  nom aksjoner, politiske ytringer og ekte rock 
’n’ roll. Vi kuppet 1.mai toget i Sarpsborg 2019 for å 
snakke arbeidernes sak, Arbeiderpartiet truet med poli
tiet. Det ble en nasjonal nyhet. Aapent Saar vil vise en 
ny gjennomført performance på Østlandsutstillingen som 
vil ta for seg splittelsen av Østfold. Vi vil vise en perfor
mance som snakker folkets sak.

Aapent Saar – Sønner av Råtten Sol  
2020
Performance
35 min
Østfold kunstsenter, Fredrikstad
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14.03 – 03.05 Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

13.05 – 14.06 Buskerud Kunstsenter

12.09 – 01.1 1 Østfold kunstsenter


