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Velkommen til Østlandsutstillingen 2021
Hva er en kunstutstilling uten et publikum? Kunsten fullbyrdes når den blir sett. Ingen kunstnere står på atelieret,
i sin egen verden, uten et ønske om at kunsten skal være
i dialog, sette noe i gang eller bety noe for noen andre;
oss som ser og opplever kunsten, et samfunn. Da Norge
stengte ned dagen før Østlandsutstillingen skulle åpne i
fjor vår, ble utstillingen stående usett en god stund. Det
var merkelig. Som så mange andre lærte vi å kompensere
med digitale løsninger og et økt trykk i sosiale medier. Det
har gitt mange gode opplevelser, men likevel, det blir ikke
det samme som å oppleve kunsten fysisk.
Når årets utstilling nå åpner, er smittetrykket fremdeles
høyt, men samtidig planlegges åpningen av samfunnet.
Når dørene til Trafo Kunsthall og Vestfold Kunstsenter
åpnes vil publikum i regionen få oppleve en sterk utstilling.
Isolasjonen som mange kunstnere har opplevd har nok også
forsterket ønsket om å stille ut og møte sitt publikum i tiden
fremover.
Østlandsutstillingen satser på publikumsutvikling, å
tilrettelegge for stimulerende kunstopplevelser både for
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de som kjenner utstillingen fra før og for nye publikumsgrupper. Lærdom fra pandemitiden stimulerer til å ta i bruk
nye kanaler og plattformer som gjør satsingen mulig. Følg
med på hjemmesiden vår, følg oss på Facebook og Instagram og få med deg alt som skjer!
47 kunstnere og kunstnergrupper stiller ut i år, totalt 21
menn og 28 kvinner, det er mange debutanter og vi setter
spesielt stor pris på å se at såpass mange nyutdannete
kunstnere har søkt på utstillingen. Fundamentet i Østlandsutstillingens faglige virksomhet ligger hos Østlandets
kunstnerorganisasjoner som rekrutterer sine medlemmer
til vår organisasjon, til styre, representantskap og jury. Takk
for samarbeidet! Stor takk rettes også til årets dedikerte
jury, Trafo Kunsthall, Vestfold Kunstsenter og Østlandets
fylkeskommuner som gir vårt økonomiske grunnlag og
forstår viktigheten av denne landsdelsutstillingen. Og sist,
men ikke minst: Takk, kjære kunstnere!

Josephine Lindstrøm
Daglig leder Østlandsutstillingen
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Betraktninger fra juryen
Årets utgave av Østlandsutstillingen er annerledes på flere
måter. På den ene siden har det vært rekordstor opp
slutning. Det kom inn hele 811 søknader til 1. juryering. Det
vitner om at Østlandsutstillingen er liv laga og en viktig
arena for å vise bredden i det norske kunstfeltet. På den
andre siden har både søkere og jury måttet forholde seg til
en pandemi ingen har opplevd før med koronarestriksjoner
av ulik karakter.
For første gang gjennomførte Østlandsutstillingen en juryering uten fysisk å få sett de innsendte verkene. Juryen fikk
dermed også en annerledes opplevelse denne gangen. Den
skulle velge ut verk både til første visningssted, Trafo
Kunsthall & Galleri Dikemark, samt til neste visningssted,
Vestfold kunstsenter. Etter en innledende runde til 1.juryering som ble gjennomført digitalt, måtte også 2.juryering
foregå via skjerm. Det betød at også juryen traff hverandre
digitalt. Det fungerte overraskende bra. For å kvalitetssikre
alle avgjørelser har juryen brukt mye tid og lange kvelder
på å vurdere alle verk så godt som overhodet mulig.
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Årets jury består av Anna Widén (BKO), Patrik Entian (BBK),
Ingrid Eggen (BOA), Nils Ohlsen (direktør Lillehammer
Kunstmuseum og eksternt jurymedlem), daglig leder ved
Østlandsutstillingen, Josephine Lindstrøm og Anne Siv
Falkenberg Pedersen (representant for første visningssted
Trafo Kunsthall og juryleder). Arbeidet har vært spennende
og givende med gode diskusjoner underveis og en vilje til
å forstå hverandres synspunkter og innfallsvinkler. Ikke
minst var samarbeidet gøy og givende for alle. Juryens
sammensetning som både innbefattet utøvende billedkunstnere og kunsthistorikere gjorde sitt til at vi fikk
meningsbrytning basert på fagkunnskap, samt lang og
variert erfaring fra kunstfeltet. Det var også første gang
Østlandsutstillingen gjennomførte en juryering med et
eksternt jurymedlem.
Østlandsutstillingen er en type utstilling hvor summen av
mange enkeltverk skal gå opp i en høyere enhet og reflektere kunstfeltet slik det ser ut nå. Et lavmælt alvor kan være
en samlende overskrift for årets søkermasse. Det skal godt

gjøres å ikke lese pandemien inn som et allestedsnærværende bakteppe, og derfor fort gjort at man fortolker alt i
den retning, men det er også urettferdig for mange av
verkene og kunstnerskapene som presenteres. Mens
storsamfunnet ble perplekse og rykket ut av sin vanlige
hverdag på grunn av det uventede og uforutsigbare som
pandemien representerer, så har mange kunstnere fortsatt
ufortrødent på atelieret med sitt, fokusert på å videreutvikle sine prosjekter.

eksistensielle refleksjoner uavhengig av trender, og flere
går i tett og kreativ dialog med kunsthistorien. Kunstnerskapene som blir presentert viser samtidig en vilje til å
bygge videre på historien og ikke kun være en smart
kommentar. Det virker tvert imot som om mange har både
mot og vilje til å stå i det de selv er opptatt av, utvikle og
forske på det. I vanskelige tider er galgenhumoren heller
aldri langt unna, den kan fungere som overlevelsestaktikk
og det kommer også til syne på årets utstilling.

Uforutsigbarhet og knapphet på både det ene og det
andre fordrer at mange kunstnere har utviklet en grunnleggende fleksibilitet og omstillingsevne. Ikke alltid, men
ofte. Pandemien har resultert i at mange visningssteder er
stengt, ingen vernissasjer, ingen nettverksbygging som
vanligvis er gjengs der kunstnere samles. Mange av årets
verk må man derfor anta er formet enda mer i ensomhet
enn i et vanlig år.

Juryen har vektlagt kunstnerisk kvalitet, nytenkende og
originale posisjoner og ikke minst et mangfold av innovative og bærekraftige stemmer og uttrykk.Vi mener at årets
utgave av Østlandsutstillingen viser at tross dette unntaksåret så står kunstfeltet sterkt. Kanskje sterkere enn på
lenge.

Årets utstilling viser mange verk med et ønske om å gå i
dybden; på den fysiske materien, men også på de mer
abstrakte idéene og problemstillingene. Klimakrisen,
organiske prosesser, naturen og vår plass i den, er fremtredende temaer. Materialitet, fysisk berøring og sanselighet, satt opp mot fravær, distanse og isolasjon. Det er

Juryen 2020
Anne Siv Falkenberg Pedersen, juryleder
Nils Ohlsen
Anna Widén
Patrik Entian
Ingrid Eggen
Josephine Lindstrøm
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Hjemmets mikrokosmos, nærstudier
av dyr og økologiske prosesser

Østlandsutstillingen er en utstilling med et stort mangfold
av teknikker, unike fortellinger og særegne billedverdener.
I årets utstilling er det flere arbeider som går i dybden i
utforskning og bearbeidelse av det menneskelige og
materialitet. I en tid hvor vi har blitt tvunget til å være mer
digitale og mindre sosiale, er det ikke overraskende at de
menneskelige funksjonsområder, og skildringer av eksistensielle problemstillinger som ensomhet, isolasjon og
sårbarhet finner sin vei inn i kunsten. Menneskets sam
eksistens med naturen er også et gjennomgående tema i
flere av arbeidene i utstillingen, hvor ulike økologiske
perspektiver og prosesser i naturen er gjenstand for videre
eksperimentering og behandling. Det innebærer likevel ikke
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at utstillingen kan reduseres til disse temaene, men åpner
opp for ulike perspektiver og fremgangsmåter gjennom de
kunstneriske praksisene som er representert i utstillingen.
I videoverket The Boundary Object (2019) av Iselin Linstad
Hauge, følger vi samspillet mellom menneske og dyr gjennom
et nærstudie av berøring mellom et menneske og en gris.
Bildene viser nærbilder av hender som berører dyrekroppen,
klapper og stryker den over ryggen. Menneskehender og
dyrekropp glir sakte over i hverandre, og blir på et tidspunkt
nærmest til én, i en intim fortelling om berøring og nærhet.
Filmingen gir rom for refleksjon om våre relasjoner til andre
kropper gjennom nærhet, berøring, lukt og varme. Den

forteller også noe om de flytende grensene mellom menneske
og dyr, der en livsform betrakter en annen. Alle arter har
trolig ulike oppfatninger av virkeligheten. I sitt videoarbeid
I min drøm var jeg en blind måke som forsøkte å se (2020),
forsøker Irene Kaltenborn å forskyve disse grensene ved å
tre inn i en fiktiv rolle som en måke uten øyne. Måken
registrerer virkeligheten ved å flytte hodet sitt med statiske
og mekaniske bevegelser.
Menneskets fascinasjon for dyr kan også spores i Tone
Helleruds detaljerte og møysommelige tegninger av kråkenes anatomi og fjærtekstur i arbeidet Corvus Corone
Cornix 2 (2020). I arbeidet Fuglen (2020) av Frode Markhus
utforskes ulike arketyper i naturen gjennom maleri, mens
Ingebjørg Une Hagen i sitt grafiske arbeid Skriften på
veggen 1 (2019) har latt seg inspirere av insekter og deres
ornamentikk.
Nærhet og berøring koblet til arbeidsprosesser og den
private sone står sentralt i Katarina Caspersens arbeid Et
lite hjem (2020). Her har kunstneren laget en eksakt kopi
av sin egen stue i miniatyr med funksjonelle møbler og
gjenstander. Prosjektet består av miniatyren og en videodagbok som viser den omstendelige og lange prosessen
med å lage den. Miniatyren som fenomen er interessant,
da den peker tilbake på produksjonen av minner og vårt
personlige forhold til gjenstander og objekter. Samtaler om

arbeidsprosesser og materialer er omdreiningspunktet for
Line Bøhmer Løkkens verk Å begripe (2020) som består av
et lydarbeid med tilhørende stillbildeprojeksjon. Her forteller kunstnerens far om sitt forhold til ulike arbeids
teknikker og fysiske materialer, deres innvirkning på
kroppen og erfaringene den bærer. Mens i serien Bathroom
study (2020) av Anja Bing Vangsnes er det de nære og såre
følelsene etter lengre tids isolasjon som behandles. Hun
har med utgangspunkt i mobilkamerafotografier vevd
motiver hentet fra sitt eget baderom i billedvevteknikk.
Ulike former for overlevelsesstrategier og punkens «gjørdet-selv-holdning», kan spores i videoarbeidet How to
Make it 2 (2020) der Morten Jensen Vågen lager en falsk
Red Bull boks av aluminiumstape, slik at panteautomaten
aksepterer den som ekte. Om man setter arbeidsinnsats
og materialer opp mot gevinsten på 2 kroner, virker handlingen meningsløs og komisk. Vurderer man derimot
fremgangsmåten, avdekkes en beundringsverdig evne til
å løse dagligdagse utfordringer på en oppfinnsom og
kreativ måte. Handlingen besitter også et element av
sabotasje eller kritisk opposisjon til etablerte forventninger
om økt effektivitet, produktivitet og profitt som styrende
krefter i samfunnet. Arbeidet taler om en livsform hvor
verdier som velstand og suksess ikke er mål i seg selv. Dette
er også et tema som går igjen i Anni Tiainen og Teresia
Fants videoarbeid Glitre som gull, smelte som snø (2021).
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Filmen består av intervjuer med mennesker som er bosatt
på det avsidesliggende stedet Enare i Nord-Finland omgitt
av skog og fjell. Et samfunn på siden av storsamfunnet.
En økende uro for konsekvensene av menneskers inngripen
i naturen, svekket artsmangfold og klimaendringer er også
problemstillinger som gjennomsyrer mange av arbeidene
i årets utstilling. I fotoserien Amazon riversample (2020)
har Stig Marlon Weston samlet inn vannprøver fra forskjellige elveleier i Amazonas. Ett av disse er fra en mindre dam
i regnskogen like ved Hydros aluminaraffineri i Alunorte i
Brasil, hvor det var et ulovlig utslipp av spillvann i 2018.
Kunstnerens eksperimentelle fotografiske teknikk innebærer en omstendelig prosess, hvor den kunstneriske
utforskning ser ut til å basere seg på egne poetiske skildringer kombinert med en vitenskapelig tilnærming i en søken
etter å avdekke konsekvensene av miljøødeleggelser.
Tiningen av permafrosten og hvordan prosessen på sikt vil
endre landskapet og forårsaker skadelig miljøpåvirkning,
behandles i arbeidet Pingo (2019) av Anne-Mari Vardenær
Syre. Kunstneren jobber med glass som materiale, og
glassboblene frembringer assosiasjoner til prosesser i
naturen. Sykdomstegn eller virusangrep på planter i form
av en rirknute eller kåte, står sentralt i arbeidet Rirknute
(2017-2021) av Gerd Wevling Matre. Kunstneren har over
lengre tid samlet inn, systematisert og bearbeidet et utvalg
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treemner som inneholder ulike typer rirknuter.
Arbeidet Uten tittel (2021) av Andrea Bakketun gir assosiasjoner til nøkkelmotiver forankret i naturens kretsløp og
transportsystemer, og mest nærliggende vannets kretsløp
fra elv til hav. Vannets syklus har som kjent ingen begynnelse
og slutt, men sirkulerer i en kontinuerlig prosess av for
dampning, nedbør, infiltrasjon, avrenning og underjordiske
vannstrømmer, fra ulike vannlagre i naturen. Arbeidet til
Bakketun består av et finurlig system av gummislanger som
leder væske rundt i to sluttede kretsløp. Gummislangene
er koblet til to pumper som leder farget blått vann opp av
et kar og ut i en gridkonstruksjon bestående av gummi
slanger vevd rundt en stålramme montert på veggen. Selve
gridkonstruksjonen gir assosiasjoner til minimalismens
forkjærlighet for enkle, likeartete former kombinert med
hverdagslige objekter. Derimot er ikke Bakketuns arbeid
laget ut fra rutenettets lesbarhet, men snarere laget som et
prosessuelt system, sanselig og tilgjengelig for publikum.
I Ove Kvaviks arbeid Essence of the beaten (2020) har
kunstneren tatt utgangspunkt i gamle boksebilder og kun
vektlagt enkeltsekvenser i sin bearbeidelse av fotografiene,
hvor de aggressive handlingene og bevegelsene er blitt
redigert bort. Bokseren som slår, publikum og dommeren
er tatt ut av bildet og igjen står kun taperen, fallende mot
bakken. Arbeidet sier noe om fotografiets konvensjoner og

påvirkning på tilskuernes forståelse og avkoding av fotografiet. Med andre ord, dynamikken mellom motiv, kunstnerens manipulering av fotografiet og betrakterens rolle
som fortolker. I arbeidet Leap Into the Void (Homage to
Yves Klein) (2020) har Merete Joelsen Aune tatt utgangspunkt i kunsthistorien og det ikoniske fotografiet av Yves
Klein fra 1960, hvor han kaster seg ut fra en bygning i en
stille bakgate og tilsynelatende svever i løse luften av egen
kraft. Hos Aune er det et tre og ikke Klein selv som utfordrer tyngdekraften.
Samuel Oluos arbeid Les disparus / The missing (20192021) består av totalt 120 små malte portretter av unge
mennesker på flukt, hvorav 36 portretter vises i denne
utstillingen. Arbeidet tematiserer problemstillinger relatert
til migrasjon og det faktum at mennesker daglig risikerer
livet ved å krysse Middelhavet på sin ferd mot Europa, på
søken etter et nytt liv. Arbeidet er dessverre like dags
aktuelt som da det ble påbegynt for 3 år siden, og kan
tolkes som en form for sorgarbeid eller en minnevegg. Det
setter opp en kontrast til alle nyhetsoppslagenes som
fremstiller flyktninger som en anonym masse. Migrasjon,
kvinnekropp og identitetspolitikk er temaer som også
behandles i Balansekunst (2020) av Nicole Rafiki. Gjennom
fotografi utforsker hun problemstillinger knyttet til identitetene som oppstår i krysskulturelle kontekster der kvinne
kroppen er svart, men vestlig - lokal og global samtidig.

I performancearbeidet The Departure (2021) av Natalie
Price Hafslund opptrer en kvinnelig karakter som ser ut til
å være en krysning mellom en kabaretsanger og femme
fatale i en Hollywood-film. Hun har langt mørkt hår, solbriller og er malt helt rød i ansiktet. Overkroppen er bar,
men brystene er tapet stramt inntil kroppen med blank
tape, slik at kroppen fremtrer som delvis maltraktert og
forvridd. Den forføreriske stemmen og den tapede kroppen
indikerer krysninger mellom sårbar seksualitet og aggressiv vold. The Departure ser ut til å forskyve grensene
mellom normalitet og psykose, maktmisbruk og irrasjonelle
handlinger. Arbeidet setter opp en dialog med mediesamfunnets ekstreme opptatthet av nakne kropper, seksualitet
og fortrengte fantasier. Samtidig som den bærer med seg
en humoristisk brodd hvor karakterens selvhøytidelige
«coolness» tenderer mot det stupide og ironiske.
Østlandsutstillingen er som vanlig sammensatt og kompleks,
og bidrar til å formidle et mangfold av kunstneriske praksiser og uttrykk i et fritt ytringsrom.

Tina Rigby Hanssen, kunsthistoriker og daglig leder ved
Vestfold Kunstsenter
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Kunstnerne
2021

Merete Joelsen Aune
Andrea Bakketun
Milan Benza
Patricia Risopatron Berg
Ingrid Aarvik Berge
Johanne Birkeland
Jørn Bjercke
Magnus Bugge
Katarina Caspersen
Duckert Detroit
Timothy Eklund
Lykke Frydenlund
Nicklas Gahnström
Jingxin Geng
Christian Berg Gravningen
Natalie Price Hafslund
Ingebjørg Une Hagen
Johannes B. Hansen
Iselin Linstaad Hauge
Maja Pauline Bang Haugsgjerd
Tone Hellerud
Lene Hval
Andrea Grundt Johns
Maria Joanna Juchnowska
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Merete
Joelsen
Aune

Leap Into the Void
(Homage to Yves Klein)
2020
Digitalt fotografi
46 x 63 cm

Leap Into the Void (Homage to Yves Klein) refererer til
Kleins fotomontasje fra 1960, hvor han kaster seg ut fra en
bygning i en stille bakgate og tilsynelatende svever i løse
luften av egen kraft. Bildet ble laget i en tid preget av
romkappløp og forsøk på å erobre verdensrommet. Ved å
skape en illusjon av at han kunne fly og bryte naturlover,
nærmet Klein seg temaet i et symbolsk og immaterielt
perspektiv. Rommet var hans domene, som han inntok med
åndelighet, i motsetning til en erobring gjennom teknologisk
assistanse. I mitt fotografi er det et tre som utfordrer tyngdekraften og tilsynelatende kanaliserer Kleins prestasjon.
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Andrea
Bakketun

Uten tittel
2021
Metallramme med gummislanger,
farget væske og pumpemekanisme
90 × 70 cm

I starten av et prosjekt skaper jeg ofte en struktur eller et
rammeverk hvor noe kan oppstå og vokse. Jeg inviterer inn
medforfattere — andre mennesker, teknologi eller
ikke-menneskelige intelligenser som planter, insekter og
naturkrefter — og åpner for reaksjon, observasjon og
refleksjon. Ustabile, vaklende tilstander er mitt spesial
område, og arbeidene kommer ofte fra et ønske om å være
tilstede i det ukontrollerbare og uforutsigbare, og å dele
denne tilstanden.
Uten tittel er tatt fra en serie prosessbaserte arbeider.
Arbeidet består av gummislanger vevd over en grov stålramme som svever utenpå veggen. Gjennom slangene
pumpes farget væske i uregelmessige mønster ved hjelp
av peristaltiske pumper. Arbeidet er i konstant forandring,
med to sluttede kretsløp som krysser hverandre, og veven
blir aldri entydig eller statisk.
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Milan
Benza

Verket er en del av en større serie hvor jeg bearbeider
eksisterende myter og fortellinger for å kaste lys på min
samtid, men også som en refleksjon rundt kraften til fortellingene som allerede eksisterer der ute, på godt og
vondt. I denne serien har jeg malt verket Til Fossen /Les
énervés de Sarpsborg. Bildet er inspirert av myten Les
énervés de Jumièges som handler om to prinser som
sviker deres far. Som en konsekvens av dette blir de dømt
til å bli enerverte og sendt nedover Seinen. Å være enervert, etymologisk sett, betyr å få nerver kuttet av, slik at
man er ute av stand til bevegelse. Altså total apati. I mitt
bilde blir personene sendt nedover Glomma, og bakgrunnen er hentet fra industriområdet i Sarpsborg.
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Til Fossen / Les énervés de Sarpsborg
2020
Olje på lerret
150 x 150 cm

Patricia
Risopatron
Berg

The carpet too is moving under you
2020
Etsning
120 x 180 cm

En mulighet bød seg til å gå kraftig opp i format på etsning,
etter utvidelse av Kunsthøgkolens verksteder. Over et halvt
år arbeidet jeg med denne platen, med spontan drodling
som hovedtema, kombinert med variasjoner av åpent bitt.
Trykket er altså fra en enkelt kobberplate på 100 x 160 cm.
Motivene har sitt utgangspunkt typisk i en mytologisk
verden, og er en lengre assosiasjonsrekke, som kun kan
oppstå med en uforpliktende innstilling til materialet.
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Ingrid
Aarvik
Berge

Feltarbeid/ Fieldwork
2021
Intarsia, håndfarget og håndsydd ullfilt
300 x 170 cm

Mitt arbeid vikler seg rundt spørsmål som omhandler de
komplekse sosiale og økologiske dilemmaene til antropocenen. Jeg er spesielt interessert i menneskers inngripen
i naturen, arter i fare for utryddelse, tap av biologisk
mangfold, og hvordan alt dette henger sammen også i våre
daglige liv. Arbeidet er utført i tekstilintarsia, en applikasjonsteknikk gjort med håndfarget ullfilt som er sydd
sammen for hånd.

22

23

Johanne
Birkeland

Verkene i serien Kjennemerker er både abstrakte landskapsbilder og en type kart som er laget etter mitt minne om de
stedene koordinatene henviser til.

Kjennemerker 60.337484,8.551311
2020
Intaglio, papir
95 x 70 cm
Kjennemerker 60.340770,8.489669
2020
Intaglio, papir
95 x 70 cm
Kjennemerker 60.346687.8,.554663
2020
Intaglio, papir
95 x 70 cm

Jeg er opptatt av hvordan vår virkelighetsforståelse formes
gjennom erfaring, historier og kunnskap. Jeg blir ofte
overrasket når jeg besøker steder jeg har vært som barn,
og ser hvordan proposjoner virker forandret eller hvordan
hele landskapet kan fremstå som både kjent og fremmed
samtidig.
Idet man tar et objekt eller konsept ut av sin kontekst eller
forskyver noen parametre, oppstår en lomme mellom den
subjektive virkeligheten og det vi ser på som den objektive.
Der er det plass til det ulogiske, det magiske og det poetiske.
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Jørn
Bjercke

Livsmestring og folkehelse er to ord som utgår i
det øyeblikket ribbefettet renner ned på skjorten.
Den gylne flasken blir halvtom før du stikker
sverdet i ribba.
Du er nå gladiator i eget hjem.
Natten går i svart.
Du våkner i en seng av knust ostepop.
Alene igjen.
Dine eneste venner er tårene som drypper ned
ditt kinn.
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Spesialribbe og aquavit
2020
Gouache
26 x 36 cm

Sverd i ribbe
2020
Gouache
26 x 36 cm

Ribbe med ostepop og aquavit
2020
Gouache
26 x 36 cm

Magnus
Bugge

Lysfase
2019
Installasjon
Loop

Lysfase er et installasjonarbeid basert på det som i fysikken
kalles flytende transversalbølger. Fenomenet illustreres
ofte med en rekke av pendler hvor perioden øker gradvis
for hver pendel. I Lysfase er svingningene representert av
en rekke lyspærer som digitalt slåes av og på i trinnvis
økende tidsintervall, alt styrt av en liten mikrokontroller
koblet til reléer. Resultatet er transversalbølger manifestert
i lys, lyd og ikke minst i skyggene som løper rundt i rommet.
Rommets arkitektur blir en del av verket hvor vinkler og
former blir prosjektert rundt i form av bevegelige skygger,
sammen med skyggene av de menneskene som til enhver
tid måtte befinne seg i rommet.
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Katarina
Caspersen

Et lite hjem
2020
Balsatre, papp, leire, strikk og
preserverte planter
29 x 27 cm
Et lite hjem
2020
HD - video med lyd
Varierende lengde, 4-19 min

Miniatyren er en eksakt kopi av stuen til kunstneren, med
funksjonelle lamper som lyser, møbler med skuffer som kan
skyves ut og tørkede planter i blomsterpotter av keramikk.
Prosjektet ble til i karantene, mars 2020. Inspirert av flere
institusjoner som begynte å eksperimentere med dagbokformatet, er dette verket både en selvstendig miniatyr og
et dagbokprosjekt som ble satt til å vare i 23 sammenhengende uker. 23 ukesfilmer (1 film i uka) ble produsert og
postet på YouTube. Filmene viser den langsomme prosessen med å lage miniatyren, samt iscenesatte historier som
undersøker perspektivet og horisonten mellom miniatyren
og verden utenfor egen stue.
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Duckert
Detroit
Kjetil
Detroit
Kristensen
&
Helene
Duckert
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20/20 VISION
2020
Postsekk, OxyContin-esker, ansikts
masker, maske, filt, tre og papir
110 cm x 65 cm

Duckert Detroit er et samarbeidsprosjekt mellom Helene
Duckert og Kjetil Detroit Kristensen — et prosjekt som,
forenklet, omhandler temaer knyttet opp til kunstnerrollen
og kunstproduksjon. Samarbeidsprosjektet presenteres
som én enhet, én kunstner, én avsender: Duckert Detroit.
På Østlandsutstillingen er Duckert Detroit representert med
skulpturen 20/20 VISION, som er et utdrag fra prosjektet
Blue Chip Baby.
Blue Chip er et begrep hentet fra finansverden og appropriert inn i kunstfeltet, for å beskrive en kunstner som gir
garantert avkastning, selv i nedgangstider. I prosjektet Blue
Chip Baby utforsker Duckert Detroit tematikk som suksess
og nederlag, kunstnerøkonomi, populærkultur, samarbeid
og solidaritet. Duckert Detroit konseptualiserer branding
som en del av samtidskunstneres nye virkelighet i en hyperglobalisert verden. Duoen drøfter tanker og opplevelser
rundt rollene som dagens kunstnere står ovenfor, og leter
etter metoder for samspill og kunstproduksjon.
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Timothy
Eklund

Tre berättelser om skålar
2020/2021
Fyra bilder och en tittel (akryl,
shelack, akvarell, blyant, papper)
37 x 23 cm
(olämplig tittel)
2020/2021
Akryl, färgpenna, shelack, papper
24 x 20 cm
Snickers
2020/2021
Diptyk (akvarell, akryl, spritpenna,
papper)
32 x 17 cm

För att det är gott
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Lykke
Frydenlund

Som billedkunstner har jeg i mange år arbeidet med fargesetting av arkitektur, eksteriør og interiør, inkludert konsept
utvikling av farger og materialer. Erfaringene fra mitt arbeide
innen arkitektur tas med inn i det intime formatet og til det
taktile papiret. I tegningene setter jeg sammen elementer i
repetisjon og rytme. Det oppstår uttrykk som gir opplevelser
i spennet - eller - spenningen mellom disse. Jeg arbeider
med dimensjoner og ulike verdier, hvor en liten forandring
eller forskyvning kan ha store konsekvenser. I tegningene
blir struktur, linje, form og farge det meningsbærende
uttrykket hvor variasjon og undring oppstår i en strukturell
sammenheng; det som aldri fant sted setter også sine spor.
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Tegning 13 mars 2020
2020
Blyant og oljepastell
46 x 73 cm

Nicklas
Gahnström

Uten tittel
2021
Blandet materiale
9,5 x 9 x 1,4 cm

Hva skal du leve av?
Du kan ikke spise kunst.
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Jingxin
Geng
Verkene 202110, 2021011 og 2021012 tilhører en serie
med temaet repetisjon. Arbeidene er laget med collageteknikk og papirutskjæring. Serien rører ved emner som lag,
rom, dybde og yin yang i én form. Jeg kutter på frihånd, det
gjør at de geometriske formene får en naturlig form. Utskjæringene blander seg i flere lag og dette skaper verk som
uttrykker både enkelhet, kompleksitet og renhet.

202110
2020
Collage
30 x 30 cm
2021011
2020
Collage
30 x 30 cm
2021012
2020
Collage
30 x 30 cm

Min kunstneriske praksis er inspirert og påvirket av min
personlige streven etter å finne ut hvem jeg er. Å se tilbake
på mine egne spor gjennom kunsten for å finne min
uttrykksmåte har vært en viktig vei for å oppdage meg selv,
og dette ledet meg til temaet “repetisjon”. Jeg gjenkjenner
dette som min måte å se verden på, alt er en repetisjon og
sykluser av primitive celler som multipliserer og utvikler seg.
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Christian
Berg
Gravningen
Jeg undersøker tematikker som oppvekst, minner, skyldfølelse, isolasjon og andre emosjonelle tilstander, som
åpent inviterer publikum til egne assosiasjoner. Jeg er
interessert i et type narrativ i grenselandet mellom fiksjon og
virkelighet, der enkelte malerier er basert på hendelser fra
filmer og fotografier, andre tar utgangspunkt i fri fantasi.
Bildene skaper en drømmende atmosfære. Ønsket er at
bildene skal fungere på samme måte som en god pop-låt,
som speiler lytternes egne historier og drømmer.
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Burning house
2019
Olje på lerret
51 x 87 cm

Natalie
Price
Hafslund

The Departure
2021
Performance

The Departure is a live performance, conversing to the
public my newly acquired living capital improvements of
cringe-inducing wisdom, a phantasmagorical wall of
superbly unredeemed cruelty to trample over every social
convention in a pair of pleasers. Ambivalently toggling
between cabaret singer and a Scotch Tape bound demigod, the event will attempt to valorise performance and
destabilise it, skittering between disciplines and care roles
in an attempt to eradicate traditional notions of hetero
normativity and artistic autonomy.
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Ingebjørg
Une
Hagen
Skriften på veggen er grafiske verk bestående av sjablong
trykk montert lag på lag.
Motivet tar utgangspunkt i insekter og deres ornamentikk.
I naturen er mønstre kamuflasje. En strategi for å overleve
ved å oppheve det individuelle, bli usynlig og å gå i ett
med omgivelsene. I kunsten er det ofte motsatt, det individuelle blir verdsatt, mønstre og ornamentering sett på
som dekor.
Med dette som bakteppe søker jeg den visuelle virkningen
av å oppheve det individuelle i en overordnet monumental
form. Insekter som motiv handler også om å gi uttrykk for
et engasement for økologi i en tidsepoke kalt antropocen.
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Skriften på veggen 1
2019
Sjablongtrykk og collage
60 x 220 cm

Johannes
B. Hansen

Inspirert av kinesisk tusjmaleri, daglige skriblerier
og Goethes dødsøyeblikk.
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Mehr licht
2020
Tusj, blyant og penn på papir
Ca 170 x 200 cm

Iselin
Linstad
Hauge

The boundary object
2019
HD - video med lyd
3:14 min

I The boundary object er utgangspunktet et nærstudie av
berøring mellom mennesket og et domestisert dyr; grisen.
Mennesket som tar på dyrekroppen, klapper den, og dyret
som blir tatt på, berørt. Alt i en drømmeaktig tilstand. Jeg
ville undersøke grisens kropp som form og tekstur, som en
levende pulserende organisme, med minimal fokus på
ansikt og blikk og hvem den enkelte grisen er, før helt til
slutt hvor snute møter hånd.
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Maja
Pauline
Bang
Haugsgjerd

Arbeidet er laget ut fra den formmessige ideen om havdyr
og havvirvler, og jeg ser på den som et totempel av et
vannfall. Det synlige åpne hulrommet gjør den indre strukturen til en del av verket, og foreslår ideen om verket som
en beholder av en immatriel substans.
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Disembody totem
2020
Glasert steingods
Ca 95 x 60 x 50

Tone
Hellerud

Da koronapandemien startet, var jeg artist in residence i
Sveits. Jeg fikk ikke bevege meg fritt, men hadde plass
og rom for å tegne stort. Jeg begynte å tegne fugler.
Egentlig på en måte jeg ikke hadde gjort tidligere. Jeg
trengte (å tegne ) noe som er virkelig og som eksisterer, i
denne ubegripelige verden med så mange abstrakte
begreper.Omgitt av natur på alle kanter og et yrende
fugleliv, var det lett å la seg inspirere. I isolasjonen fordypet
jeg meg helt i fuglenes anatomi og fjærtekstur.
Fugler sitter ikke stille, så gjennom en gruppe på Facebook
kalt Fuglevenner, har jeg kommet i kontakt med gode
fotografer som jeg har lånt bildene av for å tegne detaljer.
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Corvus Corone Cornix 2
2020
Blyant, kull og tørrpastell
150 x 105 cm

Lene
Hval
Prosjekt Innestemme: Jeg er opptatt av strek, kontrast og
underliggende mønstre. Plasseringen på arket, energien i
skraveringen. Det at noe skinner igjennom, at det kanskje
fortelles en annen historie parallelt. Arbeidsmetoden er
intuitiv og utprøvende: Legge til, ta bort, rydde opp, tegne
over. Hele tiden gjenvinne balanse eller opprettholde en
slags sær ubalanse. Verktøyene er frottage, negative felter
og valører. Jeg jobber narrativt, monokromt og i serier.
Nesten alltid med en underliggende, mørk humor.
Tegningene kan kanskje sees på som tvetydige fabuleringer
eller drømmesekvenser omkring det å være menneske i en
introvert tid. Et glimt bak fasaden som synligjør de ambivalente følelsene som ofte romsterer i oss.
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Studie lockdown II
2020
Tegning, frottage
125 x 85 cm
Studie lockdown III
2020
Tegning, frottage
125 x 43 cm

Andrea
Grundt
Johns
I verkene mine forsøker jeg å åpne opp for å se med andre
sanser. cyanotypi av plast på kalkerpapir (bok) er en serie
på 12 unike håndlagede leporello-bøker i tynt kalkerpapir.
Bøkene eksisterer et sted mellom bilde, skulptur og bok.
De kan blas i og strekkes helt ut som et langt bilde. Papiret
er så tynt at det ikke lenger finnes noe forside eller bakside,
og gir en opplevelse av noe skjørt og temporært. Arbeidet
legger til rette for et direkte fysisk møte mellom publikum
og boken. Verket opererer i krysningspunktet mellom det
konseptuelle og det kroppslig erfarte.
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cyanotypi av plast på kalkerpapir (bok)
2020
Bok
0,3 x 32 x 210 cm

Maria
Joanna
Juchnowska
Verket Kintsugi, Ferrari Red er inspirert av italiensk bil
historie og en penselføring knyttet til abstrakt ekspresjonisme. Ved et uhell ble imidlertid verket totalskadet.
Restaureringen ble gjort ved bruk av teknikken kintsugi som
er navnet på en teknikk fra oldtidens Japan der man fører
de ødelagte bitene sammen ved hjelp av gull. Prosessen
besjeler objektet og verket med nyvunnet glans, og gir det
nytt liv. Grunnideen til Kintsugi, Ferrari Red- Egg Vessels
Collection er å lage et kommuniserende verk som oppfordrer til menneskelig interaksjon.
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Kintsugi Egg Vessel Ferrari Red
2019/20
Porselen
26 x 26 x 34 cm

Irene
Kaltenborn
Om verket I min drøm var jeg en blind måke som forsøkte
å se: Diderot sa en gang ”Jeg kan av og til forestille meg
at det er dyr som ikke har øyne, men som likevel kan se». Å
se er nesten som å danse, hodet beveger seg i en myk gest
mens øynene registrerer verden. Rytmisk og nærmest lydløst beveger vi oss mens vi ser. Måken har en annen måte
å registrere virkeligheten på, den flytter hodet sitt med
statiske og mekaniske bevegelser. Verket er en rekonstruksjon av en drøm, en drøm om å se verden som en fugl uten
øyne.
Kjære Ana er en hyllest til den avdøde kunstneren Ana
Mendieta. Med utgangspunkt i et sterkt ønske om å komme
nærmere henne, følger jeg i filmen hennes fotspor i et
landskap jeg selv er svært kjent med. Der Super 8 filmens
materialitet blir et transportmiddel tilbake til en annen tid,
blir den kvinnelige kroppen en silhuett og et symbol på
hennes tilstedeværelse. Det spirituelle søket presenterer
tanker og spørsmål som blir besvart gjennom vinden,
vannet, fuglene og alt som beveger seg.
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I min drøm var jeg en blind måke
som forsøkte å se
2020
4K-video uten lyd
06:10 min
Kjære Ana
2020
8mm film overført til HD video med lyd
10:06 min

Kay Arne
Kirkebø

Line Rhythm Verse III
2019
Håndtegnet animasjon overført
til HD-video uten lyd
1:37 min

Jeg tar linjer jeg finner i arkitekturen både i byrommet og
interiøret, og utforsker dens beveglighet gjennom klassisk
animasjon. Ved bruk av system og regler som bestemmer
hvordan linjene skal kunne bevege seg, skaper jeg et
rammeverk som jeg må jobbe innenfor. Dette gjør at jeg
ikke sitter med den totale kontrollen over verket, det gir rom
for det uforutsigbare. Handlingsforløpet blir skapt gjennom
en intuitiv prosess hvor hver tegning potensielt kan styre
filmen i en ny retning. Jeg gransker linjene på leit etter nye
formasjoner som kan utforskes og settest i bevegelse i
grenselandet mellom det flate og romslige.
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Ove
Kvavik

I prosjektet Essence of the Beaten tar jeg utgangspunkt i
gamle boksebilder og redigerer vekk bokseren som slår,
publikum og dommeren. Kun den glemte taperen er igjen,
fallende mot bakken, uten noen opplagt grunn til å falle.
Bokseren fremstår mer som en danser enn et offer.
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Essence of the Beaten
2020
Fotografi
100 x 130 cm

Essence of the Beaten
2020
Fotografi
137 x 110 cm

Linda
Lerseth

You are here er en serie keramikkrelieffer montert på et
rutenett av listverk. Relieffene består av glasert keramikk
og er laget med en teknikk som heter slip-cast, hvor man
støper ved hjelp av flytende leire. I tillegg til å jobbe med
begrensningene i støpeteknikken utforsket jeg logikker
brukt i utformingen av japanske hager. Relieffene bruker
logikken fra hagenes «dry-gardens» - hvor steiner danner
grunnlag for en asymmetrisk komposisjon hvor man raker ut
et mønster som imiterer vannringer rundt. Japanske hager
baserer seg på å imitere naturens økologiske premisser i
miniatyrformat. Den forsøker både å representere og være
natur på samme tid. Denne dobbeltheten ligger til grunn
for arbeidet.
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You are here #4
2020
Keramikk
39 x 20 cm
You are here #13
2020
Keramikk
42 x 25 cm
You are here #14
2020
Keramikk
30 x 56 cm

Line
Bøhmer
Løkken
Å begripe er et lydarbeid med tilhørende stillbildeprojeksjon. Lydverket er basert på samtaler mellom meg og min
far. Han har hele livet jobbet med kreativt praktisk arbeid
og benyttet seg av de fleste materialer. Mitt ønske har vært
å sette ord på noe av den språkløse kunnskapen som ofte
er knyttet til denne tilnærmingen og dette arbeidet. Samtalen kretser rundt hans betraktninger og erfaringer med de
ulike materialene, gleden ved det å finne fram til løsninger
og verdien av den erfaringsbaserte kunnskapen som utvikler
seg over tid.
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Å begripe
2020
Lydspor med stillbilder – HD
10:00 min

Signe
Arnborg
Løvaas
Gjennom fortrinnsvis video og collage bruker jeg meg selv
som subjekt, direkte inn i arbeidene, for å undersøke private
grenser. Spørsmål omkring ondskap, overgrep og også
psykiske lidelser; som tvangslidelser, manifesterer seg i
mine verk. Jeg forsker på det ubehagelige ved menneskets
natur, men leker ofte med alvoret ved å lete etter noe
humoristisk i dramatiske situasjoner. Collager, så vel som
cut-out animasjoner springer ut fra en samling av papirbiter,
og det er gjerne et fast ensemble papirfigurer som får
hovedrollene i arbeidene. Litt som regissøren velger ut sine
skuespillere velger jeg hvilke av mine figurer som skal
opptre når jeg iscenesetter nye hendelser i bilder.
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Stue
2018
Cut-out animasjon
3:26 min

Tor-Magnus
Lundeby

Utklipte papp- og papirbiter med fargekode fra sigarett
esker og røykpakker funnet på gata. Svart tusj er også brukt.
Verker er ett av flere større collagearbeider med fargekoder
og tallkoder fra trykkerier brukt på emballasje. Disse er stort
sett gjemt inni limfalser eller brettet inn i ulike typer emballasje og er ubetydelige og små. Det er overhodet ikke
viktig hvor disse kommer fra eller at mye av det er funnet i
søpla eller på gata eller fra egen husholdning. Inspirasjonen
ligger i transformeringen og nedtoningen av det opprinnelige og i mulighetene i konstruksjonen av nye former.
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RGB Gjenvinningsverft
2018
Tegning/collage
90 x 120 cm

Frode
Markhus

Fuglen er en del av en serie malerier hvor jeg forhandler
med naturens noe tvetydige karakter. Ved drømmeaktige
tablåer utforsker jeg poetisk melankoli, uforløst lengsel og
vår grunnleggende primitivitet. Interessen min ligger i evige
arketyper, hvor jeg omfavner en slags uskyld i maleriet og
dets muligheter til å undersøke verden ved stedfortreder.
Fuglen er i så måte meg.
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Fuglen
2020
Olje på lerret
172 x 142 cm

Gerd
Wevling
Matre

Rirknute
2017-2021
Treskjæring
200 x 170 cm

En rirknute, rirkule eller kåte er en klumpaktig utvekst på
stammen eller grenene til trær som bjørk, furu, gran og or.
De er et resultat av en plantesykdom eller virusangrep.
Veden i rirknutene er vridd og slynget om hverandre, og har
en svært hard og seig konsistens. Både utseende og egenskapene i disse formene skiller seg fra resten av treet.
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Samuel
Olou

The work shown at Østlandsutstillingen 2021 is a part of an
ongoing project of 120 pieces of 30 x 30 cm series of
imaginative painted portrait either shadows or drawings,
the idea is that young people take a costly risk to travel
north for a new life in Europe, most often with fatal consequences. Many unknown people die every day in the Middle
Sea or elsewhere in the world. People trying to cross the
sea to the Eldorado World for a better life. My ambition is
to narrate, comment and make a statement about the
everyday news.

80

Les disparus / The missing
2019-2021
Akryl på lerret
195 x 195 cm

Nicole
Rafiki

Jeg arbeider ut fra temaer som identitet, kjønn og sosial
konstruksjon og dekonstruksjon. Verkene trekker linjer
mellom kriminaliseringen av den svarte kvinnekroppen under
koloniseringen av Afrika og de postkoloniale effektene av
dette for en som er rammet av (tvungen) global migrasjon
slik jeg selv er. Linjer trekkes også mellom objektifisering
av den svarte kroppen og norske urfolks kropper: Hvilken
innvirkning har denne bakgrunnen for identitetene som
oppstår i krysskulturelle kontekster der kvinnekroppen er
svart, men vestlig - lokal og global samtidig? Hvilke sosiale
og politiske føringer skal individet følge da?
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Balansekunst
2020
Digitalt fotografi
80 x 120 cm

Bloom where you´re uprooted
2020
Digitalt fotografi
80 x 120 cm

Good Mourning
2020
Digitalt fotografi
80 x 120 cm

Gun
Roos

Det er mange som ønsker oss velkommen ut i den norske
vinteren og naturen. Her er det skogen, trærne og snøen
som ønsker å hilse oss velkommen ut - velkommen ut å male,
velkommen ut på tur, velkommen ut å leke med snøfnugg
og danse med trærne!
Jeg malte dette bildet i friluft på Hadeland på en samling
med gruppen “Søndagsmalerne”. Bildet fikk, da det lå på
tørk på låven, noen ekstra spor av musene som følte seg
velkommen inn og danset rundt.
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Velkommen ut!
2020
Olje på MDF-plate
20 x 30 cm

Helle
Siljeholm

Jean-Luc Godard og Anne-Marie Miévillés film Here and
Elsewhere (1974) problematiserer filmens manglende evne
til å portrettere virkeligheten og benyttes som et teoretisk
rammeverk for prosjektet. Gaza is my paradise, er en film
bestående av understekster og telefonsamtaler mellom ”The
Richest Man In Gaza” (Hashem Khozendar) og meg selv,
iblandet tekstpassasjer fra Here and Elsewhere. I Gaza is
my paradise blir Khozendar ”regissør ”og jeg hans ”kamera”.
De filmatisk bildene fremstilles i tilhørerens forestillingsevne. Godard og Khozendar var også begge i Jordan i
forkant av Black September (1970). Samtalene i filmen
omhandler hverdagsbeskrivelser av livet på Gaza, samt
muligheten for å skape et kunstprosjekt sammen.
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Gaza is my paradise
2018
HD - video med lyd
30:57 min

Nina
Skarsbø

De siste par hundre år har forestillinger om naturen vært:
Natur er født, mens kultur er alt som er laget av mennesker.
Naturen er i endring med oss. Vi forandrer naturen gjennom
genmanipulasjon og teknologi. Menneskelig design har
laget naturen mer naturlig enn naturen. Den er nå hypernaturlig; en imitasjon av naturen som aldri har eksistert.
Kultur i forkledning. Det er tilsynelatende bedre enn den
ekte varen.
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Crystalized Wood
2020/2021
Decoflex, papp, MDF og kamelonlakk

Leif
Gaute
Staurland

To menn møtes for første gang i en fyrkjeller.
De er blitt tilbudt en dagsjobb og har fått beskjed om å
vente på videre instruks.
Den lar vente på seg og ser heller ikke ut til å komme.
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Fyrkjelleren
2019
4K-video (UHD)
10:00 min

Anne-Mari
Vardenær
Syre
Pingo er forhøyninger av is, stein og organisk materiale der
det er permafrost. Tining av permafrosten får landskapet
til å synke sammen. Om temperaturen stiger, vil det danne
seg sprekker som vil slippe ut metan og karbondioksid.
Dette vil igjen skape en større miljøpåvirkning. Som glassblåser har jeg konsentrert meg om å gå inn i lagene og se
på gassboblene, flyten av disse innenfra og i snitt, hvordan
de stiger opp og samler seg på overflaten. Glass som
materiale har en symbolsk betydning, det er elsket fram
som et vakkert materiale. Glasset er blåst, etset, kuttet og
polert. Verkene i Pingo er sanselige og tiltalende – samtidig som de beskriver en sakte, dødelig prosess.
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Pingo
2019
Glassblåst objekt
17 x 12 x 10 cm

Øyvind
Sørfjordmo
I de siste årene har jeg hovedsaklig jobbet med maleri og
skulptur. I prosessen frem mot maleriene og skulpturene
benytter jeg meg av flere materialer og teknikker. Tre, leire,
jesmonite, tekstil utført som vev eller teppe, gips og
mosaikk. På atelieret oppfører denne materialutforskningen
seg som en del av mitt skissearbeid.
I arbeidene mine leter jeg frem form som kan se ut til å
inneha menneskelignende positurer som uttrykker en sinnsstemning. Jeg skiller formen fra bakgrunnen gjennom et
komposisjonelt spill som konstrueres i prosessen. I denne
prosessen tilegner jeg arbeidene informasjon gjennom
farger, valører, kontraster og taktilitet som jeg ønsker skal
vekke og stimulere vår visuelle spatiale sanseevne.
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April
2020
Olje på lerret
190 x 140 cm

Anni
Tiainen
&
Teresia
Fant
Dokumentarfilmen Glitre som gull, smelte som snø er et samarbeide
mellom billedkunstner Anni Tiainen og filmregissør Teresia Fant. Filmen
er en poetisk beskrivelse av minner, tid og røtter. Vi har intervjuet
lokale mennesker i Enare, Nord Finland. Vi besøkte et lite bibliotek på
fjellet, 30 km fra nærmeste vei.
Med landskapsbildene viser vi hvor lite mennesket og biblioteket er i
det nordfinske landskapet. Landskapet er eldre enn enkeltmennesket
og knyter oss til historien. Vi avslutter filmen med en kommentar fra en
gammel kvinne -en gammel person setter livet i perspektiv.
Vi ville skape malerisk helhet med poetisk og flytende klippestil.
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Glitre som gull, smelte som snø
2021
HD - video med lyd
7:00 min

Anja
Bing
Vangsnes
Bathroom study-serien ble produsert i løpet av de første to
månedene i lockdown 2020. I det ene verket har jeg hentet
inspirasjon fra katten min, ønsket om å føle eierskap over
egen kropp og stemningen i verden denne våren. Bildet
forsøker å gjenskape hva som er trygt og hjemmekjært,
samtidig som det kommenterer hvordan pandemien har
isolert oss i hjemmene våre. Katten er et symbol på det frie
som ikke trenger å forholde seg til våre regler i samfunnet,
det være seg lockdown eller snevre kjønnsroller. I det
andre verket har jeg tatt utgangspunkt i de nære og såre
følelsene som kom etter flere måneder med isolasjon.
Motivet illustrerer det sårbare i maskulinitet, som jeg mener
er svært underrepresentert i dagens samfunn. Jeg har
fotografert motivene og bearbeidet det digitalt, før jeg har
vevd det i billedvevteknikk. Fargene er valgt intuitivt etter
hvert som motivet har vokst i vevrammen.
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Bathroom study 1/Wash your hands
2020
Tekstil
40 x 80 cm
Bathroom study 2
2020
Tekstil
55 x 70 cm

Morten
Jensen
Vågen

So it Goes
2020
Mobilvideo med lyd
5:10 min

How to Make it 2 er et prosjekt hvor jeg kombinerer tegning,
skulptur, og video. I videoen følger man prosessen med å
lage en fake Redbull boks av aluminiumstape, hvor hensikten er å lage den så lik at panteautomaten aksepterer
den. Tittelen spiller på en ide om å oppnå suksess, men
prosessen med å lage en fake Redbull boks som til slutt
pantes blir en meningsløs og komisk handling hvis man
setter arbeidstimer opp mot gevinst. Videoformatet er
inspirert av instruksjonsvideoer fra internett.
I So it Goes lager jeg verktøy med materialer jeg finner
utendørs i Oslo. Videoen begynner med at jeg lager ett
verktøy, som jeg trenger for å lage neste verktøy, og prosjektet ender med at jeg snekrer meg et tak og lager en
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How to Make it 2
2020
Mobilvideo med lyd

Flat Stealth Stack
2021
Mobilvideo med lyd
1:00 min

slags solseng for å slappe av i. Alt gjøres uten hjelp av
tradisjonelle verktøy, og prosjektet er inspirert av
dommedagspreppere og lignende grupper som tilegner
seg kunnskap om hvordan å lage primitive verktøy, ofte i
naturen.
Flat Stealth Stack er en skulptur som er inspirert av kamuflasje og utkikksposter. Skulpturen er ment å ligne på papp
som er presset sammen for resirkulering og satt på en pall.
Jeg har tatt utgangspunkt i disse resirkulerte pappkubene,
men har kun laget én side av kuben. Ideen er at den kan
fungere som et slags skjold i byrommet, som er lett å flytte
med seg. Skulpturen har en tilhørende video som viser
hvordan skulpturen brukes i byrommet.

Jan
Walaker

Verket er en installasjon laget som et premierom. Jeg ønsker
å stille spørsmål rundt vår tids konkurransekultur. Sport og
reality-tv gjennomsyrer deler av media. Formidling av
kultur gjøres til konkurranse. Kåring av vinnere og utstøtning
er viktig. Skal alt være en konkurranse? Er vinneren den
beste? Skaper dette et sunt samfunn? Elementene er laget
av drivved funnet ved stranden i Larvik. Porselensfigurene
er funnet i bruktbutikker. Verket er laget med resirkulerte
gjenstander.
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Premierommet
2020/2021
Drivved, porselen og akryl
250 x 300 cm

Stig
Marlon
Weston
Ved å benytte meg av fotografisk materiale til å samle inn
vannprøver fra forskjellige elveleier i Amazonas setter jeg
sammen en bildesamling som gir grunnlag for sammen
ligning mellom naturlig variasjon og menneskelig påvirkning
av regnskogens livsnerve. Bildene viser variasjoner av
vannets strøm, bølger, renhet og vannkvalitet i 7 forskjellige
elver. Utstillingen viser bilder fra 3 av disse elveleiene.
Dette bildet er fra en mindre dam i regnskogen like ved
Hydro sin Aluminiumsfabrikk og der det var et ulovlig utslipp
av spillvann. Bildene er laget på stedet og det fotografiske
papiret er fysisk dyppet i elva og eksponert utendørs i
sollyset. Fotopapiret er senere fremkalt i en egenlagd
fremkaller av kaffe og guarana fra Amazonas.
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Amazon riversample - Tapajos island
2020
Lumenprint / fotografi
60 x 100 cm

Amazon riversample - AluNorte pond 2020
Lumenprint / fotografi
60 x 100 cm

Amazon riversample - RioNegro beach
2020
Lumenprint / fotografi
60 x 100 cm

Johanna
Zwaig

KANSKJE STOPPER JEG OPP HER
2021
Performance
30:00 min

Kanskje stopper jeg opp her, i denne tiden, i dette rommet,
i denne utstillingen. Kanskje må vi stoppe opp her. Hvor er
vi på vei. Dette er en performance tour, eller en litt annerledes omvisning, der jeg vil gå i dialog med stedet, kunsten
og tiden, gjennom tekst, objekter, en handling og en sang.
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Østlandsutstillingens pris 2020
Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til et verk som
utmerker seg i utstillingen. I 2020 fikk Anne Karin Jortveit
prisen på 60.000 NOK for verket Reisegods (klokka ringer
ell’ve) (2018). Om sin arbeidsprosess og dette verket
forteller hun:
«Vi lever i en prekær, skjør og kompleks tid, og måten jeg
etter hvert har begynt å arbeide på er påvirket av dette.
Reisegods (klokka ringer ell’ve) ble opprinnelig påbegynt
som et personlig sorgarbeid. Men det er viktig for meg at
det likevel ikke handler om noe spesifikt privat. I stedet
tok jeg i bruk en drivkraft jeg kunne jobbe gjennom, og slik
transformere utgangspunktet mitt over i noe som også kan
deles. Jeg håper at dette er et verk som kan bety ulike ting
for andre, men det er helt klart et stort alvor over det, ikke
minst sett i forhold til tittelen.»
Prisjuryen i 2020 var Mariann Enge (redaktør av Kunstkritikk)
og Josefine Lyche (kunstner og juryleder i 2020).
Prisjuryens begrunnelse:
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«Det er merkelige og krevende tider vi lever i. Anne Karin
Jortveits store tekstilarbeid Reisegods (klokka ringer
ell’ve), bestående av lag på lag med mørke, røffe vevnader,
fremstår som tidløst og åpent for fortolkning, men det er
lett å relatere det til utfordringene vi står overfor som
enkeltpersoner og samfunn. Tittelen antyder både at det
handler om alt det vi bærer med oss i livet, og om å være
nær et endepunkt. «Fare fare krigsmann, døden skal du
lide, den som kommer aller sist, skal i den sorte gryte»,
som det heter i den mystiske sangleken som sitatet «klokka
ringer ell’ve» er hentet fra.
Det er mulig å tenke på lagene med vevnader som lag på
lag med sorg – privat sorg, kollektiv sorg, klimasorg. Men
selv om det umiddelbare inntrykket er av et monumentalt
mørke, finnes det både lysere islett og gliper i veven. Og
selv om tittelen signaliserer fare, ligger også et håp der,
om at det ikke er for sent. Kriser kan løses i ellevte time,
og slik sett kan verket sees som en oppfordring til handling.

Jortveit tar selv ansvar i sitt arbeid med verket, ved at
prosessene og materialene hun benytter er bærekraftige
og økologiske. De naturfargede, ullduftende vevnadene er
utført på grindvev med håndspunnet tråd, og man kan
tydelig se spor av prosessen. Det er åpenbart et verk som
det har vært tidkrevende å lage, og det er også et arbeid
som gir mer om man bruker tid med det.
I årets vinnerbidrag kombineres solid håndverk og omtenksom gjennomførelse med en rammende tematikk. Avhengig
av øynene som ser, kan det bringe assosiasjoner både til
70-tallsinteriør og black metal. Det er et tilbaketrukket og
stillferdig verk, men likevel kraftfullt og alvorlig. Det er både
konkret og abstrakt på samme tid, og i lagene med vev
nader ligger også en meningsdybde.»
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24.04 – 20.06 Trafo Kunsthall
14.08 – 25.09
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Vestfold Kunstsenter

