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Den faglige integriteten og uavhengigheten er likevel på 
ingen måte truet av disse tilknytningene da fri innsendelses
rett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer for 
Østlandsutstillingen. 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 utstillingene. Juryen settes hvert år sammen 
av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg 
til én representant fra visningsinstitusjonene og Østlands
utstillingens daglige leder. Årets jury besto av Anna M 
Sigmond Gudmundsdottir (kunstner), Edith Spira (kunstner), 
Sverre Gullesen (kunstner) og Aase Marie Brun (Kunst
banken) og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen). Re
fleksjoner fra årets jury kan du lese på neste side. 

Til årets utstilling søkte 424 kunstnere med 1047 arbeider 
om deltagelse. Søknadstallet viser at utstillingsarenaen er 
relevant for mange kunstnere i dag. På Østlandet bor 
nærmere 80% av alle registrerte billedkunstnere i Norge, 
tettest konsentrert rundt Oslo og Akershus. Dette vitale 
kunstlivet har mange aktører med så forskjellige uttrykks
former som performance, maleri, grafikk, skulptur, instal
lasjoner, lyd og lysverk, tekstil, konsept, relasjonelle ar
beider mm. Det er stor konkurranse om utstillingsplasser 
og oppmerksomhet i vår region. Å komme gjennom nåløyet 
for Østlandsutstillingen er ingen lett sak og vi gratulerer 

hjertelig de 25 kunstnerne som til slutt ble antatt med 45 
verk til Østlandsutstillingen 2017. 

Engasjementet fra kunstnere, visningsinstitusjoner og kul
turfeltet er nødvendig for utviklingen av Østlandsutstill
ingen som landsdelsutstilling. Vi ønsker å takke alle kunst
nere som søker om deltagelse og utsetter seg for en 
utvelgelsesprosess der kun en brøkdel kan vises på den 
endelige utstillingen. Vi takker visningsinstitusjonene for 
godt samarbeid så langt i prosessen og gleder oss til å 
sette opp, vise og formidle utstillingene i Hamar, Drammen 
og Fredrikstad. 

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

Vi gleder oss til samarbeidet med årets kunstnere og takker 
for tilliten over å få presentere og formidle deres kunstverk.

Velkommen til Østlandsutstillingen 2017!

Årets Østlandsutstilling er den 38. i rekken og vises i Hed
mark, Buskerud og Østfold. Hele utstillingen vises i Kunst
banken i Hamar og en turnétilpasset utstilling vises i 
Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. Utstillingene 
suppleres av seminaret Ord og billedkunst i Kunstbanken, 
presentasjon av video og fanziner i Kongsvinger bibliotek 
og Drammensbiblioteket, stedsspesifikk installasjon med 
performance i Siloen på Papirbredden samt performance i 
forbindelse med feiringen av Fredrikstad 450år.

I denne tiden av mer eller mindre frivillige fylkes og 
kommune sammenslåinger er det interessant å se på noen 
av de bakenforliggende premissene for Østlandsutstill
ingen: Valg av visningssteder og turnésyklus er en av 
mange tydelige tilknytninger til fylkesstrukturen som Øst

Velkommen til 
Østlandsutstillingen 
2017 

landsutstillingen bygger på. Publikum i alle fylker får tilgang 
til en profesjonell presentasjon av et utsnitt samtidskunst 
nær eget bosted. En annen dimensjon er at kunstnere med 
tilknytning til regionen årlig kan søke om deltagelse på ut
stillingen og at de blir vurdert av valgte fagfelleeksperter 
fra regionen samt 12 eksterne jurymedlemmer. Østlands
utstillingen er dessuten fylkesfinansiert og styret har det 
øverste forvaltningsansvaret for utstillingens drift. Styrets 
medlemmer er også valgt av fylkes/distriktsorganisa
sjonene, der alle kunstnere kan engasjere seg i faglige di
skusjoner, valg av representanter og medlemsaktiviteter. 
Med andre ord er den regionale og fylkeskommunale til
knytningen både i administrasjon, forvaltning og i den 
kunst neriske strukturen et tydelig premiss for Østlands
utstillingen. 

Martina Kaufmann 
Daglig leder 
Østlandsutstillingen 

Hans E. Thorsen 
Styreleder 
Østlandsutstillingen
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Juryen 2017

Østlandsutstillingen er en juryert utstilling. Her kan alle fra 
Østlandsregionen sende inn arbeider som blir anonymisert 
for juryen slik at kunsten selv må snakke for seg uavhengig 
av kunstnerens navn og øvrige kunstnerskap. 

Denne utstillingen er et resultat av vurderingen fra årets 
jury, og utstillingen ville sett annerledes ut med en annen 
jury. Vi hadde mange gjennomganger av hele søknads
massen og betraktet alle verkene med stort alvor. Sam
spillet mellom intensjon og utførelse dannet et kriterium for 
bedømmelsen. 

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. Vi har likevel gitt plass til mange stemmer. Stem
mer som forteller oss historier om forvandling, stemmer 
som forteller oss at vi ikke kun ser med øynene, stemmer 
som forteller om menneskers inngripen i naturen, stem
mer som forteller om reiser – frivillige og ufrivillige. Kunst
verkene har ofte flere lag av betydning. Men uansett kun
stnerisk uttrykk – hvilket i dette tilfelle spenner mellom 
tegning og installasjon, maleri og video, så reflekterer hvert 

kunstverk også sitt forhold til kunsten i seg selv. 

Juryen sitter igjen med en del spørsmål. ”Hva kan det 
gjøres for at Østlandsutstillingen får enda mer betydning i 
våre fylker? Hva kan det gjøres for at stemmene til kunst
nere høres?” 

Det bor mange spennende kunstnere på Østlandet, utstill
ingsmuligheter er begrenset og økonomiske hindringer 
stopper en del produksjoner. Vi tror at denne utstillingen 
gir et lite innblikk av det som rører seg kunstnerisk i våre 
fylker, at den vekker besøkernes nysgjerrighet til å følge 
med på det som rører seg ellers i året. Vi håper at de 
besøkende til utstillingen møter kunsten med åpent hjerte 
og hode, og lar seg berøre av noen kunstverk. 

Juryen for Østlandsutstillingen 2017 har bestått av:

Edith Spira (juryleder og kunstner)
Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner)
Sverre Gullesen (kunstner)
Aase Marie Brun (Kunstbanken) 
Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen)
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Stemmen er et resultat av vibrasjoner i stemmebåndet 
som finner resonans i kroppens hulrom. Stålplatene reso
nerer med toner som samsvarer med deres egenfrekvens 
og fungerer som sparringspartnere for sangerne. Etter 
performancen vil stålplatene henge igjen som en invitasjon 
til publikum om å utforske mulighetene for samklang med 
sine egne stemmer.
 

Mikael 
Munz 
Bakketun 

Uten tittel
2017
Installasjon/performance
Medvirkende sangere fra 
Domkirkens Ungdomskor
cargocollective.com/mikaelmunzbakketun
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SKYBRAGD jade
Idegrunnlaget er fra min første reise til Kina i 2002 hvor 
jeg ble fascinert av relieffer hugget i marmor med ulike 
variasjoner av bl.a. skymotiv. Under arbeidet med billed
materialet mange år senere gikk mine tanker tilbake til 
studietiden i Oslo og et besøk på Kunstindustrimuseet hvor 
det ble vist gamle putetrekk med skybragdmønster fra 
1600  1700 tallet. Jeg fant videre flere kilder som beskriver 
mønsterets vandring fra orienten til Skandinavia. 

I boken Norsk Billedvev av Aase Bay Sjøvold skriver hun: 
”Skybragd kalles dette mønsteret som er en variasjon blant 
palmettmotiver fra renessansens silkestoffer. Vi finner det 
i flere flamskvevde putevar…”

Agnes Geijer skriver i sin bok ”Ur textilkonstens historia” at 
disse “granateple / palmettmotivene har sin opprinnelse 
fra en lotusblomst i profil, som vi eksempelvis ser den på 
kinesiske silkestoffer.”

Og da er jeg tilbake til mitt utgangspunkt, Kina. 

Kinesiske mønstre er igjen omarbeidet til et nytt uttrykk 
utført i norsk billedvevteknikk.

ARVESTYKKE og RANKE
Telemark har sterke tradisjoner på ulike områder innen 
folkekunst og alle kjenner vi bunadene herfra, frodige og 
fargerike. I teppene ARVESTYKKE og RANKE har jeg har 
latt meg fascinere av den vakre rosesaumen i utallige vari
anter, og spesielt på strømpene til beltestakken og bringe
broderier på skjortene. Strømpene er som regel overdådig 
dekorert på utsiden av leggen i fantastiske fargekombinas
joner på sort vadmel. Den samme frodigheten gjelder også 
skjortene, men da brodert på hvit lin. 

Formene er i hovedsak beholdt som i de originale brode
riene, selv om mønstrene er noe omarbeidet og tilpasset. 
De er forstørret og gjort synlige. Teppene er en hyllest til 
kvinners skapende arbeid, deres tid og tålmodighet, og den 
overfloden disse broderiene representerer i den tekstile 
folkekunsten. Dette vil jeg gjerne løfte opp på veggen og 
vise fram som store vevnader. 

Brita 
Been 

SKYBRAGD jade 
2014
Linrenning, ull og nylon i innslag 
245x245cm 

ARVESTYKKE
2016
Ull i renning og innslag 
250x275cm 

RANKE
2017
Linrenning, ullinnslag 
245x250cm
britabeen.no 
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Mitt arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installas
joner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid og konserter. 
Akustisk økologi, feltopptak, og objekters iboende akustiske 
egenskaper er tilbakevendende temaer. Treverk er en på
gående serie installasjonsarbeider med utgangspunkt i lyd
  opptak av små bevegelser i trær. Opptakene bearbeides i 
ulik grad. Trærne som det har blitt gjort opptak fra inngår i 
installasjonen, og ved bruk av transducere festet til disse 
formes lydmaterialet av trestokkene før det når ut i rommet. 
 

Joakim 
Blattmann

Treverk 5 
2017 
Lydinstallasjon
jblattmann.com
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Jeg jobber med video, installasjon, maleri og performance. 
Arbeidene mine har en konseptuell og analytisk, men sam
tidig humoristisk vinkling. Et nøkkelbegrep jeg har knyttet til 
så å si alt jeg har produsert, er «kunstneren som antihelt»: 
Kunstneren som frenetisk forsøker å skape meningstung, 
ansvarlig og dyptloddende kunst, men som ikke får det til. 
Heri ligger også mye av det humoristiske i uttrykket mitt.
 
Samtidig ligger det en utpreget hermeneutisk tilnærming til 
dagens visuelle kultur i arbeidene mine: Arbeidene er ofte 
laget som forsøk på å rydde opp i og sementere språklig 
mening i kulturelle fenomener. Etter cirka 2011 har jeg jobbet 
mer og mer med video, og den lingvistiske eller fortolkende 
siden ved arbeidene mine har blitt mer og mer fremtre
dende.
 

Siden tenårene har jeg hatt en sterk interesse for fremmed
språk og grammatikk. Per i dag har jeg enkle grunnkunn
skaper i cirka et dusin forskjellige språk. I en del av kunst
prosjektene mine, i tråd med det jeg liker å kalle ‘kunstneren 
som antihelt’, har jeg brukt ideen om kommunikasjon på 
fremmede språk: Situasjoner der adgangen til mening, 
tolkning og forståelse gjøres ekstremt vanskelig på grunn 
av manglende språkkunnskaper, dårlig grammatikk eller 
mangelfullt ordforråd.
 

Sigbjørn 
Bratlie 

Cóann
2016
HD video
14 min

Aporfik
2015
HD video
17 min

Colloquium
2016
HD video
17 min
sigbjornbratlie.com
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Fotografiene er del av mitt Inngrepprosjekt, hvor jeg ut
forsker møtet mellom det naturlige og det menneskeskapte. 
Det består av landskapsbilder fra ulike steder i Norge, som 
disse fra gruvedriften i Sydvaranger. Slike inngrep fasci
nerer meg, ikke bare fordi de er spektakulære i seg selv, 
men fordi de setter spor som aldri lar seg utviske.

I fjor bekreftet en internasjonal ekspertgruppe at 
menneske skapte inngrep påvirker jordkoden i så stor grad 
at vi har beveget oss over i en ny geologisk epoke. Den 
kalles Antropocen – “menneskets tidalder” og utgjør bak
teppet for bildene.

Utvinningen av jernmalm i Sydvaranger viser hvilke 
enorme inngrep i uberørt natur som må til for å utvinne 
materialer vi trenger. Gjennom 100 år med gruvedrift er 
fjellet sprengt og gravd ut. Et menneskeskapt landskap 

ligger tilbake (Bilde: Dagbrudd). Kraftige pumper i bunnen 
av kratrene må gå kontinuerlig for å hindre at bruddene 
fylles av vann og omdannes til innsjøer (Bilde: Dagbrudd 
og Gruvesjø). Steinmassene som er tatt ut går videre til 
raffinering i et anlegg skjult i fjellet, og det er slam fra dette 
som fyller fjorden. (Bilde: Sjødeponi.) Det som kan se ut 
som et naturlig elvedelta er altså de verdiløse restene av 
steinen som er sprengt bort på det første bildet. 

Påvirkningen av naturen er skremmende. Men rent visuelt 
synes jeg den blir mer interessant med inngrepene, fordi 
de skaper en spenning som ikke var der på forhånd.

Adrian 
Bugge 

Dagbrudd, 
Sydvaranger gruve
2016
Foto
53x80cm

Sjødeponi, 
Sydvaranger gruve
2016
Foto
53x80cm

Gruvesjø, 
Sydvaranger gruve
2016
Foto
53x80cm
adrianbugge.no
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Jeg jobber hovedsaklig innen installasjon, skulptur, analog 
16 mmfilm, video, animasjon, fotografi, performance og 
land art. Arbeidene mine er ofte rombaserte og stedsspe
sifikke. En inspirasjonskilde for meg er den amerikansk/
italienske arkitekten Paolo Soleri og hans definisjon av rom 
som virkelighet (space as reality), samt tanker rundt be
grep som arcology, ecology og arkitektur (idéene om hvor
dan den urbane sivilisasjonens problemer muligvis kan 
løses). Mitt kunstnerskap kjennetegnes av eksperimenter
ingslyst og en total kompromissløshet. 

Mattias 
Cantzler 

2.45 
2015
Skulptur av massiv metall 
(fra en Volvo245) 
413x16x8cm 

2.45 
2015
Foto
20x30cm

2.45 
2015
Video
34 min
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RICOCHET I-XX består av 20 avstøpninger av kulehull i 
bronse fra vegger i Beirut. Under den libanesiske borger
krigen var byen delt mellom det overveiende kristne 
ØstBeirut og det muslimske VestBeirut. Skillelinjen mellom 
Øst og VestBeirut ble kalt “The Green Line”. Området ble 
et ingenmannsland der planter og trær fikk gro fritt, derav 
navnet “den grønne linjen”. Avstøpningene i bronse er av 
kulehull fra begge sider av konflikten.

RICOCHET I-XX er et verk fra prosjektet WOUNDS, som 
har pågått siden 2010. Libanons hovedstad Beirut er sterkt 
preget av langvarig krig og politiske uroligheter. Bombede 
bygninger med utallige kulehull har i tiår stått som monu
menter over krigens herjinger. Den libanesiske borger
krigen utspilte seg med varierende intensitet i perioden 
1975–1990. Den 15 år lange borgerkrigens tok slutt i 1990, 
men urolighetene har likevel vedvart og tilført byen nye sår. 
Den herjede byens slitasje og spor etter vold kan leses 
som et bilde på sårene, historiene og opplevelsene til Bei
ruts befolkning, under og etter borgerkrigen. I en utvidet 
kontekst gjør borgerkrigen i Syria prosjektet enda mer ak
tuelt. WOUNDS setter fokus på de langvarige og negative 
konsekvensene av konflikter som fører til krigshandlinger.

Mari 
Meen 
Halsøy 

WOUNDS/
RICOCHET I-XX
2017
Bronseavstøpninger av kulehull
Varierende mål
marimeen.com
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Nordmenn er mest på nett i verden, 40% av landets hus
holdninger er aleneboende og en halv million av oss leter 
etter en partner på nett hver måned. Billett Merket tar ut
gangspunkt i egne erfaringer med nettdating og en fasci
nasjon for egenarten ved denne formen for kommunikas
jon, med et ønske om å skildre spenningen mellom egne og 
andres forventninger til et liv i tosomhet. I et univers hvor 
Kirsten Giftekniv opererer som en algoritme er dette rom
met mellom teknologi og virkelighet i ferd med å endre 
måten vi omgås andre og måten vi forelsker oss på. Som 
et kulturhistorisk tidsbilde skildrer Billett Merket noen av 
premissmakerne for en kulturtradisjon som fortsatt er i 
puberteten, gjennom en serie portretter med tilhørende 
monologer av et utvalg norske nettdatere. 

Verkene i Østlandsutstillingen er et utdrag fra en større 
serie som vil utgis i bokform i 2018.

Karoline 
Hjorth 

Billett Merket 
#Lotte Lovise/Lotte/Anton 
(fra serien Billett Merket)
2017 
Foto og tekst 
80x40cm

Billett Merket 
#Nina/Trond/Kari
(fra serien Billett Merket)
2017 
Foto og tekst 
80x40cm

Billett Merket 
#Kristofer/Pietro 
(fra serien Billett Merket)
2017 
Foto og tekst 
80x40cm
karolinehjorth.com
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Dette prosjektet utviklet seg med tanker rundt dagdrøm
mer og alle ønsker og planer som vi av ulike grunner ikke 
klarer å gjennomføre. Det er jo mye som ikke blir gjennom
ført. Vi drømmer om det, snakker om det og så skjer det 
ikke. Men kan vi verdsette drømmen for det den er? Jeg vil 
slå et slag for det indre liv og alle drømmene som ikke blir 
virkelige.

Linn 
Hoseth 

Movements in Moments
2016 
Akryl på lerret
90x70cm
linnhoseth.com
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Bildene er fra en serie arbeider der jeg hamrer inn tekst 
med hammer og metallstempler. Tekstene er sitater fra 
stortingsmeldinger, politiske taler o.l. Disse frasene er 
selvmotsigende, absurde og helst fullstendig uforståelige 
(jmf nytale). 

Hele arbeidsmetoden fram til presentasjonen er i seg selv 
en fysisk billedliggjøring av hva politisk, byråkratisk og aka
demisk språk på sitt verste ofte gjør; gjenta dvs. “hamre 
inn” intetsigende svada som gjør krav på å stå som meislet 
i stein, selv om det henger fritt i lufta uten forankring eller 
mening. 

Kari 
Kolltveit

Klinkende klart
2017
Retorikk/hammer og 
metallstempler på papir
karikolltveit.no

I tillegg til at teksten er i seg selv vanskelig til umulig å 
forstå, bruker jeg en rekke typografiske virkemidler for å 
senke lesbarheten. Man må anstrenge seg for å lese det – 
men så får man ingen uttelling.

Den som manipulerer språket gir inntrykk av å informere, 
mens det som skjer i virkeligheten er desinformasjon
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Musikk er en stor inspirasjonskilde for meg, samt ulike 
typer nonfigurativt maleri. Jeg arbeider uten en bestemt 
innholdsmessig tematikk. Mine motiv frembringes intuitivt, 
prosessmessig og uten bruk av skisser. I mine bilder kan 
man finne mange sammenstillinger av geometriske, amorfe 
og organiske formelementer  slike sammenstillinger kan 
kanskje oppleves som uttrykk for møter mellom uberørt 
natur og en menneskeskapt virkelighet, mellom mentale 
landskap og naturinntrykk...?
 

Rolf 
Lorentzen 

Uten tittel
2015
Blyant på papir
48x63cm

Uten tittel
2015
Blandet teknikk på papir
48x63cm

Uten tittel
2016
Blyant på papir
36x36cm
rolflorentzen.wordpress.com
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I prosjektet Cityscapes kombinerer jeg natur og landskap i 
et minimalistisk uttrykk med utsyn over byer fotografert på 
avstand eller fra høyden slik at byrommet får en endimen
sjonal kvalitet.

I alt mitt kunstneriske arbeid søker jeg forenkling og (av og 
til) abstraksjon av veldig konkrete motiver. Uttrykket mitt 
bygger således på fotografiets iboende dokumentariske 
egenskaper, men arbeidene er utsnitt som ofte har et ele
ment av fremmedgjøring i seg.

Mennesket er stort sett helt fraværende i mine arbeider. 
Jeg søker hele tiden å trenge inn til kjernen gjennom å 
skrelle bort alle unødvendigheter. Selv om motivelemen
tene er konkrete og ikke minst virkelige (som i et landskap), 
ønsker jeg samtidig å fortelle noe om menneskelige erfar
inger og sårbarhet. Denne står sentralt i alt mitt arbeid.

Prosjektet Cityscapes kretser i første omgang rundt Paris. 
Det kommer av at jeg begynte å arbeide med denne serien 
under et fire måneder langt stipendopphold på Cité Inter
nationale des Arts i Paris i regi av Ingrid Lindbäck Lan
gaards Stiftelse i 2015.
 

Morten 
Løberg 

Cityscape I
2017
Foto/ink jet på kunstpapir
42x120cm

Cityscape II
2017
Foto/ink jet på kunstpapir
42x120cm

Cityscape III
2017
Foto/ink jet på kunstpapir
42x120cm
mortenloberg.no
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Hva jeg viser til er noen søkende, udefinerte figurer som 
kan sees på som en slags selvportrett by proxy. Det vil si, 
jeg føler at jeg fortsatt forsøker å finne meg selv i maleriet, 
og både subjekt og teknikk gjenspeiler på mange måter 
meg selv og min posisjon. Via allegoriske naturtablåer ut
forsker jeg en type romantisk dragning mot poetisk melan
koli, uforløst lengsel og naiv uskyld. For tiden konsentrerer 
jeg meg om landskap og portrett. Evergreens sånn rent 
subjektmessig, men for meg mer enn rike nok utgangs
punkt for å fortsette den brokete dagboken. 

Maleriet, eller språk forsåvidt, har for meg en kroppslig og 
rituell karakter. Alkymi. Løsning / oppløsning. Dissonanser 
mellom kropp og konklusjon, mellom klarhet og konflasjon, 
mellom det poetiske og det primitive, det forføreriske og det 
irrasjonelle. Og hvordan disse egenskapene er i konstant 
og gjensidig flux i en subjektiv begjærslogikk. Målet er å finne 
et tvetydig balansepunkt som gjenspeiler en malerisk id. 

Frode 
Markhus

TikiToka
2017
Akryl på upreparert bomull 
213x167cm

Heimsug
2017
Akryl på upreparert bomull 
217x167cm

Midnight Chi
2016
Akryl og akvarellblyant på 
upreparert bomull 
148x114cm
frodemarkhus.com
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En uendelig strøm av informasjon utfordrer i dag klassiske 
prinsipper om struktur, sammenheng og kontekst. Katego
riene trivielt og verdifullt, viktig og uviktig, privat og offentlig 
blir diffuse. Fakta og fiksjon blandes. Hierarki blir til nett
verk. De store, lineære fortellingene smuldrer opp, terren
get blir uoversiktlig, og det blir hvert enkelt menneskes 
oppgave å skape sin egen historie i kakofonien av religion, 
filosofi, vitenskap, kvakksalveri og selvhjelpslitteratur.

I mitt kunstneriske prosjekt tilnærmer jeg meg begreper 
som hukommelse, tid og identitet, og vår opplevelse av 
disse i en verden dominert av moderne teknologi og for
bruk.

 

Christine 
Malnes 
Mathisen

From The Library 
of Babel, vol. II
2017
Video
4 min loop
christinemalnes.no
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Jeg arbeider med overflate og eksperimenterer med ulike 
slipninger, matthet og blankhet i glasset. Jeg tenker på 
bearbeidelsen som å lage spor eller avtrykk. Om å bygge 
opp noe, et skritt av gangen. Underveis kan det virke som 
man ikke kommer seg av flekken, men tilsammen gir de 
små sporene mening og blir til et kraftfullt uttrykk. Det tar 
den tiden det tar å lage spor.

Kari 
Mølstad

High Peak
2016
Blåst glass, slipt med diamanthjul, 
sandblåst og børstepolert
35x20x20 cm
karimolstad.no
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Jeg arbeider med problemstillinger omkring farge, trans
parens og tredimensjonalitet framstilt i fysisk materiale. 
Abstrakte former, nesten like og rytmisk repeterende i 
sidestilte silkeflak, er framstilt ved bruk av fargepigmenter 
flytende i vann. Flakene danner et romlig objekt. Sentralt 
står et spill mellom kontroll og tilfeldighet. Det er noe risi
kabelt med vann som flyter. Silken svever lett på grunn av 
luftstrømmene som oppstår når betrakteren beveger seg 
rundt verket, og opplevelsen av volumet endres i takt med 
at flakene kan sees fra stadig nye synsvinkler.

Når en farge ikke bare opptrer på en todimensjonal flate, 
men som et romlig objekt, virker fargen sterkere og mer 
aktivt. Særlig når objektet har en viss størrelse, gjerne 
større enn betrakteren selv. Objektet tar plass og oppfor
drer til en slags kroppslig og mental deltakelse. Vi kommer 
ikke utenom.

Janne 
Nes

Gjennom gul
2015
Akvarell i silke, elleve lag
200x200x200cm
jannenes.no
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De siste årene har jeg arbeidet med malerier som tar ut
gangspunkt i det urbane landskapet. Grensen mellom det 
reelle, det fiktive, og det fotografiske i fremstillingen er 
forsøkt problematisert. 

Som maler står man overfor tre valg: å arbeide enten fra 
observasjon, fra intuisjon/ hukommelse, eller fra foto. Jeg 
ønsker å utforske gapet mellom disse tre muligheter, fordi 
de tre prosessene vanligvis utelukker hverandre. 

Simon 
Nicholas

Philharmonie III
2007- 2015
Olje på lerre
200x200cm

Gallery 6
2016
Olje på lerret
200x240cm
simonnicholas.com

Et sentralt aspekt i arbeidene mine er at de på ingen måte 
er basert på et fotografisk utgangspunkt / belegg, til tross 
for at bildene ser ut til å referere til fotografisk represen
tasjon. Meningen er å konstruere, antyde samt underminere 
en form for fotografisk virkelighet. 

Maleriene er komponert underveis, og ferdigstilt gjennom 
en utfordrende prosess av uendelig korrigeringer og over
malinger : “make it up as you go along”.
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Jeg jobber med det konstruktive, med flater bygd opp av 
firkanter, hvor bildene blir meditasjoner over disse geome
triske grunnformene. Bildene spiller på spenningene mel
lom to og tredimensjonale virkninger. I relasjonene mel
lom det horisontale og vertikale har jeg søkt å gjenfinne 
harmonien i naturen. Jeg har arbeidet med å utnytte far
gens romskapende muligheter ved å kombinere varme og 
kalde farger slik at de kan virke henholdsvis nære og 
fjerne. Ved å sette forskjellige former og størrelser opp 
mot hverandre skapes en fornemmelse av rom. Når linjene 
krysser hverandre, eller når en form overlapper en annen 
oppstår spenningen i bildets rom. Mye av dynamikken i det 
kunstneriske utrykket ligger her.

Bjørn 
Terje 
Nygaard

Sammensatt 
2016 
Maleri 
130x197cm
bnygaard.com
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Etterklang

Våren 2016 var jeg i Lofoten som Artist In Residence. Dette 
arbeidshoppholdet skapte grunnlaget for min utstilling 
Etter klang som ble vist på Hydrogenfabrikken november 
2016. 

Det er umulig å reise upåvirket fra Lofoten. Det er en egen 
kraft på den lange tarmen av fjell som strekker seg ut i 
ishavet. Den setter seg i hele kroppen og gir etterklang. 
Motivene mine er hentet fra naturen som jeg utforsker og 
er en del av. Jeg oppdager former, farger og finner møn
ster i mangfoldet. 

Jeg griper det friske vinddraget og den overveldende sk
jønnheten i naturen, og former det til spennende og nye 
motiver. Jeg maler følelsene og tilstedeværelsen i naturen. 
Jeg trekker pusten dypt og setter i gang. 

Kristin 
Romberg

Grobunn I 
2016
Akryl og presset kull på 
ubehandlet bomullslerret
90x130cm
kristinromberg.com 

Arbeidene mine inneholder mye kraft og energi, noe som 
gjenspeiler min personlighet. Du kan se fragmenter av en 
historie, ingen begynnelse  ingen slutt. Jeg jobber med 
akrylfarger som tørker raskt og det passer mitt røffe og 
ekspressive uttrykk. 
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De siste årene har jeg arbeidet med utstillingskonsepter 
som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, 
samle og dermed ´beherske´ verden. Jeg tar utgangspunkt 
i hvordan natur presenteres i museale sammenhenger og 
hvordan vi skaper imitasjoner av natur i menneskeskapte 
omgivelser. 
 

Ulla 
Schildt

Lioncage
(2009)/ 2014
Foto, C-print
70x180cm

Untitled 
2016, 
Foto, giclée print
21,5x21,5cm

Fragments # II
2015
Foto, Giclee print
91x74cm
schildt.no
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Spørsmålene som stilles er gjerne knyttet til kunstnerens 
egen hverdag og bakgrunn og hvordan disse speiler spesi
fikke aspekter ved samfunnet vårt. 

”Route of Roots” er et pågående performanceprosjekt som 
utforsker ulike former for tilhørighet.

Roots flying, roots grounding
Roots in spaces – sometimes up, sometimes down
Upside-down 
Routes created from place to place
Different spaces – trying to fit
Fitting from space to space – from box to box
Routes creating roots
Roots creating routes
Route of Roots
 

Franzisca 
Siegrist

Route of Roots
2016 - pågående
Performance
Ca. 30 min
franzisca-siegrist.com
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Siri Harr 
Steinvik 

Narve 
Hovdenakk

Elskede fremmede
2016
Fanzine 
28x40cm, 56s, 
Opplag 5.000
Design: Tone Kristin Lileng
Amedia trykk og distribusjon 

The first phase of the domination of the economy over social 
life brought into the definition of all human realization the 
obvious degradation of being into having. The present phase 
of total occupation of social life by the accumulated results of 
the economy leads to a generalized sliding of having into 
appearing, from which all actual “having” must draw its 
immediate prestige and its ultimate function. At the same 
time all individual reality has become social reality directly 
dependent on social power and shaped by it. It is allowed to 
appear only to the extent that it is not.

Guy Debord, 1967, La Société du spetacle, engelsk utg. 
Society of the Spectacle, translation: Black and Red 1977
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Ellen 
Henriette 
Suhrke

Touch Tours 
2015
Hd-video, 1920x1080p. 

Min praksis involverer video, fotografi, performance og 
kura toriske prosjekter. Arbeidene mine kan beskrives som 
meditasjoner over natur og kultur, hvor menneskets for
hold til omgivelsene står sentralt. Hvert prosjekt er re
searchbasert men etterlater også rom for det poetiske og 
uventede. Mitt nyeste arbeid utforsker hvordan man erfarer 
omgivelsene uten syn, og opplevelsen av noe beskrevet 
versus sett.
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Anne 
Cathrine 
Grieg 
Wiersholm

Jeg maler i en tradisjon uten statements. 

Landskap 
2016
Akvarell på papir 
80x110cm 

Landskap 
2016
Akvarell på papir 
80x110cm 

Landskap
2016
Blandform på papir 
60x90cm 
annecathrinegrieg.com
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Hedvig 
Winge

Like mye som å lage konkrete, fysiske objekt, konsentrerer 
jeg meg om å skape gliper og hulrom. Mer enn å styre 
kreftene, ønsker jeg overraskelser i utforskningen av ma
terialene. Jeg søker rom til motsetninger mellom det frag
menterte og solide, tvilende og sikre, bevisst søkende og 
intuitive. 

Peisbrente
2016 
Gips, leire, papir, 
glassfiber, tape, aske 
30cm

Bålbrente
2016
Sement, leire, gips, 
plast, papp, tekstil, 
ståltråd. 
65cm
hedvigwinge.com



5958

JURYENS BEGRUNNELSE
Til tross for flere sterke kandidater i årets utstilling, var 
prisjuryen aldri i tvil om vinneren av årets Østlandsutstill
ingens pris. Med et prosjekt som fremstår som estetisk 
tiltalende og samtidig balanserer på grensen til det avskrek
kende, står Sarah Varja Lindström uten tvil bak det mest 
markante arbeidet i årets Østlandsutstilling. En rekke ulike 
objekter som minner om noe fra naturen eller inne i krop
pen er nøye sortert i petriskåler og glassbeholdere, tilsyne
latende sortert etter art og opphav, og nøye plassert på et 
klinisk stålbord.

Umiddelbart fremkaller verket assossiasjoner til reelle ob
jekter, funnet i havet, skogen eller til og med i kroppen. Ved 
nærmere ettersyn blir dette imidlertid raskt avkreftet: Alle 
objekter viser seg å være håndlagede av tekstile og syn
tetiske materialer. I verket har hun eksperimentert med 
ulike teknikker og materialer: Knytteteknikker, varmefikser
ing, broderi, smelting og brenning av materialer som tekstil, 
plast og gummi danner objekter som minner om gjen
stander fra naturen.

I et språk med tydelig slektskap til det klinisk vitenskapelige, 
framkaller Lindström både positive og negative følelser 
hos betrakteren. Verket problematiserer menneskets be
hov for å kategorisere og systematisere, noe som igjen 
viser til og minner oss om en parallell – og ikke minst ak
tuell – kategorisering og båssetting av mennesker på bak
grunn av etnisitet.

Om verket har Lindström selv sagt at Unidentified Objects 
reflekterer hennes egen besettelse av å samle på former 
og ting hun finner i naturen. Per i dag består samlingen av 
nesten 100 små uidentifiserbare objekter.

Lindströms ønske med verket er «å vekke nysgjerrigheten 
og å gi besøkeren opplevelsen av et kuratert møte med 
naturen, et besøk i et naturhistorisk arkiv eller i et mikro
biologisk laboratorium». Et ønske som prisjuryen i aller 
høyeste grad mener hun har innfridd.
 

Østlandsutstillingens 
Pris 2016 

Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens 
mest markante verk. I 2016 konkurrerte 51 kunstnere om å 
vinne denne prisen.

Prisen for utstillingens mest markante verk 2016 ble tildelt 
Sarah Vajira Lindström.

Prisjuryen besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og jury
leder for Østlandsutstillingen Monica Holmen (Akershus 
Kunstsenter og skribent).

Prisvinneren mottok kr. 50.000, til kunstfaglig relatert 
reise virksomhet.
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Joakim Blattmanns lydinstallasjon There is some space 
in-between #2 inviterer betrakteren til å involvere flere 
sanser samtidig. På et visuelt nivå antar installasjonen med 
brukte glassplater og kontakthøyttalere en egen estetikk. 
Samtidig må man her ta i bruk hørselen, og gå inn i verket 
på mer enn én måte. At lyden vi hører kommer fra platene 
selv, formidlet gjennom kontakthøyttalere, skaper en sær
deles fascinerende dimensjon ved verket. Kan døde mate
rialer ha lyd? Og dersom de har en egen lyd, er de egentlig 
uten liv? Lydene forsvinner like fort som de oppstår, slik at 
verket også åpner opp for refleksjoner rundt forg
jengelighet og flyktighet. 

Expanded Series II av Marisa Ferreira er et tiltalende, vi
suelt slående og fargesterkt veggobjekt. Gjennom sin rom
lighet inviterer det betrakteren til å bevege seg rundt verket 
og betrakte det fra ulike vinkler. Kunstverket refererer til 
den modernistiske kunsthistorien og tolker den med en 
personlig vri og en forfriskende dreining. Fargebruken til
hører vår tid, og selv om verket står i en sterk tradisjon, 
har kunstneren maktet å finne sin egen retning. 

Hederlig Omtale 
2016

I tillegg til Østlandsutstillingens pris 2016 ønsket prisjuryen 
også å fremheve tre verk ved å gi dem hederlig omtale. 

Hanne Lydia Opøien Figenschous tegning The Bag utført i 
hvit fargeblyant på sort papir, avbilder en typisk turistveske 
fra den greske øya Lesvos. For den som kjenner Opøiens 
kunstnerskap, representerer verket en vending i kunstner
skapet. Samtidig er streken velkjent, og motivet har den 
samme kritiske brodden som man så ofte finner hos 
henne. Aktualiteten i verket er i dag sterk knyttet til Euro
pas håndtering av flyktninger i Hellas, men åpner også for 
kommentarer til eurokrisen, til turisters overfladiske for
hold til greske øyer eller til den greske mytologien. Det 
siste tydeliggjør hvor avhengig lesingen er av tiden kun
stverket fremstår i: For noen få år siden ville ikke dette 
kunstverket fått oss til å tenke på flyktninger.





Hedmark Kunstsenter 
11.03–07.05

Buskerud Kunstsenter 
23.05–18.06

Østfold Kunstsenter 
09.09–22.10


