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Velkommen til Østlandsutstillingen 2022

 «Fersk, engasjerende og aktuell» er Østlandsutstillingens 
visjon, slik det står skrevet i våre statutter. Og ferskere kan 
det ikke bli, nesten alle utstillingens 49 verk er produsert 
innenfor det siste året. Slik representerer de 36 utvalgte 
kunstnerne sentrale tendenser i samtidskunsten akkurat 
nå. Juryen fyller rollen som Østlandsutstillingens kunstne-
riske ledelse, og har i år kuratert utstillingen i større grad 
enn i tidligere år. Dermed fremstår årets utstilling som en 
samlet helhet der verkene går i dialog, og publikum vil 
finne flere uttalte sammenhenger og tema som garantert 
vil engasjere.

Billedkunstorganisasjonene på Østlandet står som Øst-
landsutstillingens stiftere og eiere. De rekrutterer blant 
sine medlemmer til å fylle organisasjonens ulike verv, i styre, 
jury og representantskap. Det vil si at kunstnerne er i 
flertall i alle verv, der de bidrar med sin kompetanse og 
faglige innsikt. Takk for deres støtte og innsats! Fylkes-
kommunene på Østlandet gjør utstillingen og vårt arbeid 
mulig gjennom økonomisk støtte: Takk for deres bidrag og 
rolle som organisatoriske støttespillere. En stor takk rettes 
også til Nitja senter for samtidskunst og Oppland Kunst-

senter, der utstillingen vises i år. Og sist, men ikke minst: 
Takk, kjære kunstnere, dere fyller utstillingen med innhold, 
opplevelse og mening!

Østlandsutstillingen ønsker å uttrykke sin solidaritet til 
ukrainske kolleger; kunstnere som opplever at deres 
stemme blir kneblet i et forsøk på å utslette ukrainsk iden-
titet og kulturarv. Den frie kunsten har i sitt vesen et 
potensiale som bærer av verdier knyttet til åpenhet, 
ytringsfrihet og demokrati. Mer enn noensinne er dette 
verdier som nå må dyrkes og vernes om. Vi regner med at 
situasjonen i Europa vil påvirke kunstens uttrykk, og Øst-
landsutstillingen følger spent med på hva det kommer til 
å innebære. 

Følg med på hjemmesiden vår, følg oss på Facebook og 
Instagram og få med deg seminar, verksted, omvisninger 
og møter med årets kunstnere!

Josephine Lindstrøm
Daglig leder, Østlandsutstillingen
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Betraktninger fra juryen

Juryarbeidet ble også i år preget av de siste årenes ned-
stenginger og foregikk derfor digitalt. I år var det hele 930 
kunstnere som sendte inn arbeider til vurdering. Med en 
slik mengde søknader har opplevelsen av arbeidet gått i 
bølger, fra fortvilelse over at alt spriker i alle retninger til 
at vi tydeligere har kunnet se noen spesifikke tendenser 
materialisere seg foran oss. Vi endte til slutt opp med 36 
kunstnere med verk som spenner over ulike medier som 
maleri, tegning, ulike trykketeknikker, foto, video, tekstil, 
keramikk og skulptur. 

Så langt er verden lik seg selv, men samtidig er det tyde-
lig at vi står på en usikker grunn. Denne usikkerheten 
oppleves i mange av årets utvalgte arbeider, som på svært 
forskjellige måter undersøker om grunnlaget vi står på 
virkelig er så støtt som vi er vant til. Fra den rent konkrete 
bakken eller det som er rett under oss, som vi ikke ser, til 
politiske og poetiske undringer over en udefinerbar ned-
bryting som på en eller annen måte foregår rundt oss, og 
kanskje inne i oss? 

I utstillingen fremtrer mer eller mindre tydelige temaer som 
omhandler miljø, økonomi, penger og ytringsfrihet. Dette 
åpenbarer seg eksempelvis, helt usjenert, i form av en 
totempåle laget av olje- og bensinkanner vi kan tilbe og 
danse rundt. Eller i en dokumentarisk videofilm hvor vi 
følger tett på en rettsprosess fra 2019 da Natur og Ungdom 
gikk til sak mot den norske stats oljeutvinningsplaner i 
Barentshavet. Andre verk tar i bruk mer subtile måter for å 
undersøke krefter vi ikke kan se og ta på. 

Geologi, arkeologi og menneskekroppen er et annet 
gjennom gående trekk som kanskje ikke er så tydelig ved 
første blikk, men som er umulig å unngå når man først får 
øye på det. Dette tar form i visuelt tydelige bilder som 
minner om gamle skoleplansjer av skjelettdeler og arkeo-
logiske artefakter eller i form av gjennomlysninger av 
kroppens bestanddeler. Flere av kunstnerne henter mate-
rialer direkte fra sine nærområder og omarbeider dette til 
nye former eller lager direkte 3D-avstøpninger av søppelet 
og steinbunnen i en elv. Noen samler jordmaterialer og 

setter dem opp mot hverandre som vakre fargeprøver sam-
tidig som disse på en nøktern og saklig måte beskriver 
naturen fremfor oss. Materialiteten er i fokus. Og det er en 
materialitet under nedbryting og omforming. 

Er det menneskeligheten som faller? Eller har vi kanskje til 
og med kommet forbi det stadiet, hvor kunsten i stedet 
undersøker det som kommer etter en slags ”no return”? 
Spørsmål som disse ble grunnlag for flere interessante 
diskusjoner under juryarbeidets gang. Vi ser heller ikke 
tydelige tegn til nostalgi i denne utstillingen. Snarere en 
pragmatisk holdning til å undersøke selve denne usikker-
heten vi befinner oss i, her og nå, hvor ting står og veier 
og der mye kanskje også står på spill.

Årets jury består av Anna Widén (BKO), Ingrid Eggen 
(BOA), Patrik Entian (BBK), Mads Andreas Andreassen 
(billedkunstner, gallerist og representant for Oppland 
Kunstsenter), Josephine Lindstrøm (daglig leder for Øst-
landsutstillingen) og Ola Gustafsson (gallerist, Jädraås, 

Sverige). I år har juryen under arbeidets gang tatt et større 
kuratorisk grep enn tidligere år. Dette for å tydeliggjøre 
hvordan vi mener ulike verker kommuniserer og henger 
sammen.

Juryarbeidet har foregått i en formidabelt god tone med 
fine betraktninger og diskusjoner rundt enkeltverker og om 
ulike strømningene som pågår innen kunstfeltet. Vi i juryen 
er enige om at dette har vært et knallhardt, men også meget 
morsomt og interessant arbeid som har resultert i en utvel-
gelse av arbeider vi opplever sanser de undersøkelser og 
stemninger som foregår i kunstfeltet akkurat nå.

Juryen 2022
Patrik Entian, juryleder
Ingrid Eggen 
Anna Widén 
Mads Andreas Andreassen 
Ola Gustafsson 
Josephine Lindstrøm
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Kunstnerne 
2022

Jannik Abel 
Wazham Baban  
Edgar Ballo
Anton Benois
Sigbjørn Bratlie  
Espen Brændsrød  
Peik Elias 
Sofia Eliasson
Gunhild Enger
Unn Fahlstrøm
Ingwill Gjelsvik
Guro Olsdotter Gjøl
Iselin Linstad Hauge
Tore Holberg
Torgeir Husevaag
Sindre Hustveit
Ingvild Hudø Jørgensen
Ingerid Kuiters

s. 10
s. 12 
s. 14
s. 16
s. 18 
s. 20
s. 22
s. 24
s. 26
s. 28
s. 30
s. 32
s. 34
s. 36
s. 38
s. 40
s. 42
s. 44

Gunhild Sannes Larsen
Per-Erik Larsen 
Camilla Luihn 
Katharine MacDaid
Jessica MacMillan 
Lina Norell
Hanne B. Nystrøm
Andreas Olavssønn Rongen
Sondre Røe 
Tone Berg Størseth
Siri Ekker Svendsen
Gunnhild Torgersen
Karin Margaretha Valum
Thale Vangen
Jan Walaker
Camilla Edström Ödemark
Thomas Østbye
Embla Øverbye

s. 46
s. 48 
s. 50
s. 52
s. 54 
s. 56
s. 58
s. 60
s. 62
s. 64
s. 66
s. 68
s. 70
s. 72
s. 74
s. 76
s. 78
s. 80
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Jannik 
Abel

De uerstattelige
2022
Furu, gran, einer, or og selje 
Variable størrelser: 
250 – 400 cm x 10 - 50 cm 

De uerstattelige er en installasjon laget av materialet som 
blir igjen etter flatehogst. 90 % av hogsten av skog i Norge 
er flatehogst som er bevist skadelig for mangfoldet i naturen. 
Og så det nesten uforståelige: Om 10 år vil all vill skog i 
Norge (som ikke er beskyttet) være hugget ned. Borte. 
Kunstprosjektet De uerstattelige setter søkelyset på dette 
faktum. 

Når maskinene etter flatehogst har tatt det som ansees som 
verdifullt i skogen, går jeg inn og samler materiale til 
kunsten. Jeg går inn i områdene med kun håndverktøy for 
så å bære all materialet hjem til studio. Den manuelle 
metoden jeg bruker er en direkte kontrast til de maskinelle 
ødeleggelsene. Som om å gi skogen alt jeg har av tid, 
oppmerksomhet og innsats.
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Grunnloven
2019
Kobber
9,5 x 29 x 2 cm

Wazham 
Baban

Jeg har bakgrunn som kurder fra Nord-Irak og tilhører 
en folkegruppe som har opplevd diskriminering i lang tid. 
Kurderne er den største etniske gruppen uten egen 
nasjonal stat. Som barn ble jeg og familien tvunget i eksil 
i åtte år. Da jeg senere ble kvoteflyktning i Norge hadde 
jeg et håp om å komme til et land uten diskriminering. Dette 
prosjektet er et forsøk på å synliggjøre diskriminering og 
strukturell rasisme i samfunnet gjennom kunsten. 

Verket Grunnloven er en del av en serie kunstverk som 
handler om samfunnspolitiske problemer. Lovens hensikt 
er å opprettholde borgernes rettigheter, men blir iblant 
utnyttet til å diskriminere ulike grupper i samfunnet. Valget 
av kobberplate i verket Grunnloven var ikke kun av estetiske 
grunner. Samtidig som materialet er slitesterkt, kan det 
likevel bøyes og manipuleres til den form som tjener en 
best.
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Sanger til Andelva II
2020/21
Blyant på papir
49,5 x 62,5 cm
Tekst fra: «Just idag är jag stark» 
av Aapo Sääsk

Edgar
Ballo

Sanger til Andelva

Jeg hadde tenkt på det lenge, i flere år: På ateliéret til Arne 
Ekeland, som skulle ligge ved Andelva på Bøn på Eidsvoll. 
Det ville jeg så gjerne se. Først seinhøsten 2019 fikk jeg 
rota meg dit. Åse Liv og jeg dro opp i slutten av november. 
Til Eidsvoll. Både for å se på Eidsvollbygningen etter 
restaureringen, den var blitt flott, og for å se om vi fant 
ateliéret til Ekeland. Ateliéret var ikke helt slik jeg hadde 
sett det for meg. Eller det var jo det. Men jeg tenkte det 
skulle ligge nærmere elvebredden, ikke oppe i skråningen 
mellom grantrær og annet kratt. Der nede kryssa bilveien 
elva over ei bru. Det kunne jeg ikke vite. Jeg hadde sett 
for meg landskapet flatere. Det ble tidlig mørkt. Jeg rakk 
å ta noen fotografier fra brua, oppover og nedover elva, 
pluss noen av ateliéret oppe i skråningen. Vi kjørte hjem.

Etter det var jeg der 2 ganger til. Rota rundt i området, 
sniktitta inn gjennom vinduene i ateliéret. Ønska av hele 

meg å få lov til å komme inn for å se det fra innsida og ut, 
slik Ekeland sjøl må ha sett det. Det har jeg ikke fått til, 
det er visst ikke så lett har jeg funnet ut. Men i arbeidet 
for å få til dette kom jeg over et fabelaktig flott fotografi 
tatt av Tom Stalsberg: Margot og Arne Ekeland på vei ut 
av butikken. Arne foran med en handlepose i hver hånd og 
Margot etter med handveska. 

Jeg lagde 3 tegninger fra Andelva og la de til side. Tok de 
fram igjen ett år seinere, tenkte på fotoet til Stalsberg og 
på Margot og Arne og deg og meg og alle de andre. Også 
la jeg til sangtekstene: «Pandoras ask» av Kjell Höglund, 
«Just idag är jag stark» av Aapo Sääsk, «Du skulle inte 
förebrå mig» av «Vasas flora och fauna» v/Mattias Björkas.

Edgar Ballo
Langhus den 22 feb. 2022

Blyant på papir
49,5 x 62,5 cm
Tekst fra: «Pandoras ask» av 
Kjell Höglund

Sanger til Andelva III
2020/21
Blyant på papir
49,5 x 62,5 cm
Tekst fra: «Du skulle inte förebrå mig» 
av «Vasas flora och fauna»
v/Mattias Björkas

Fotograf: Tom Stalsberg
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Anton 
Benois

Ecotones speaks to the moments caught on the border: 
whether physical or in the realm of memory. The installation 
uses a polaroid photo taken from a window in the Soviet 
Union by a child. The landscape shown is cold, particular 
to a time and place. The childhood home shown blends 
with a mystical image of ancient boars in Northern Norway, 
the resulting montage transposed on a shower curtain. The 
shower, a place for contemplation and renewal connects 
to memory and time in the gallery space. The objects speak 
to each other, telling tales of long ago and a dream of a 
different tomorrow.

Ecotones
2021
200 x 110 cm 
Shower curtain rod and textile 
with polaroid photo print 
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Sigbjørn 
Bratlie

Safarkayga er en ’road movie’. I løpet av en 745 kilo meter 
lang bilreise fra Vardø via Karasjok til Grense Jakobselv, 
utforsker videoen Øst-Finnmarks multi kulturelle historie, 
med kunstnerens fortellerstemme på gebrokkent somalisk. 
Kunstneren har brukt det meste av Covid-pandemien til 
å forsøke å lære seg somalisk, og har deretter skrevet 
filmen etter beste evne. Safarkayga (min reise) er defini-
tivt skrevet og fortalt fra kunstnerens egen, etnisk norske 
synsvinkel, men handler dypest sett om språk versus til-
hørighet; et blikk på hundrevis av år med multikulturalisme. 
Filmen handler også om landskaps- og natur beskrivelser 
på ulike språk.

Safarkayga
2022
HD – video med lyd
36:00 min
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Espen 
Brændsrød

Verket har tittelen Feltarbeid. Dette ordet er, ved siden av 
å referere til sammenstillingen av verkets mange rektan-
gulære felt, også ment beskrivende for aktiviteten rundt 
innsamlingen av verkets materialer. Materialene (fargene) 
som utgjør verkets overflater, består av sedimenter og 
jordmasser hentet fra utvalgte steder på Hovedøya uten-
for Oslo. I atelieret (på Hovedøya) er de ulike jordartene 
hver for seg raffinert; tørket og siktet, og omdannet til noe 
som kan minne om grove farge p igmenter. Hovedøyas 
topografiske grunnforhold: skogbunn, fjellpartier, sletter, 
strandlinjer, er avgjørende for verkets utseende. Øyas 
naturlige avgrensing mot sjøen er avgjørende for verkets 
begrensning.

Feltarbeid
2020
Jordarter på MDF-plater
95 x 270 cm
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Peik
Elias

Verket er en totempæl laget av brukte kanner for diverse 
oljeprodukter. my god reflekterer over hvordan vi i det 
moderne samfunnet har forlatt myter og naturreligioner, og 
at dette kan medføre et tap av meningsgrunnlag. Det 
individualistiske og kapitalistiske fokuset vi har latt domi-
nere, har sammen med en stadig økende bruk av fossilt 
brensel, riktignok ført til en enorm velstands økning. Men 
på samme tid også ført til et samfunn hvor fossilt brensel, 
og særlig da olje, gjennomsyrer alle produkter som en 
bestanddel, eller som et virkemiddel i produksjonsleddet. 
Vi har åpenbart mye å takke oljen for, men samtidig har vår 
overstadige bruk ført til en avhengighet, som igjen har ført 
verden inn i en global klima- og utryddelseskrise.

my god
2021
Metall, plast, oljemaling, 
lakk og betong
250 x 70 cm
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Sofia 
Eliasson
Elvebunnsbilder er en serie skulpturer som tagit form genom 
en rad varierande digitala metoder som fotogrammetri, 3D 
print, 3D-modellering, CNC-fräsning samt traditionella 
skulpturala gjutmetoder. I detta projekt förenas objekt och 
material från olika tidsåldrar, en förhistorisk sten placerad 
vid sidan av samtida objekt baserade av petroleum; en 
gymnastiksko och en upp riven plastpåse.

Elvebunnsbilder #2 tar utgångspunkt i ett fotografi av en 
förstenad älvbotten. Stenen på bilden bildades för över 
1250 miljoner år sedan då vatten strömmade över lös sand 
och skapade det karakteristiska mönstret. Över tid blev 
mönstret förstenat och bevarat i stenen. Genom digitala 
och fysiska metoder har en 3D kopia i skala 1:1 skapats av 
stenen. Elvebunnsbilder #3 är skapad genom en metod av 
direkt avgjutning av funna föremål. I tillägg ingår i serien 
en sko återskapad genom en process av fotogrammetri, 
3D-printning och formgjutning. Samtliga skulpturer är 
lagade i ett mineral-baserat gjutmaterial blandat med olika 
jordpigment samt återvunnen tenn.

Elvebunnsbilder #2 
2021
Akrylgips, glassfiber, pigment
150 x 53 x 3 cm

Elvebunnsbilder #3
2021
Akrylgips, glassfiber, pigment, 
gjenbrukt tinn
100 x 65 x 8 cm og 30 x 13 x 11 cm
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Gunhild 
Enger

Går det an å fortelle barn hvordan Schengen-avtalen 
fungerer på en fengende måte? Og hvordan vil det se ut? 
I et absurd forsøk på å fremstille EUs grensepolitikk for 
ulike land og folkegrupper i verden, skildrer Play Schengen 
et spillutviklingsselskap sitt forsøk på å «gameifisere» 
Schengen- avtalen i pixelgrafikk. Jeg er opptatt av hvordan 
strukturell makt påvirker oss på godt og vondt i hverdag i 
alle verdens hjørner. I dag ser vi et samlet EU fordømme 
den Russiske invasjonen av Ukraina, men flyktningkrisen i 
2015 og Brexit i 2017-2020 er like fult påminnelser om 
hvor vanskelig det er å enes på tvers av landegrenser også 
i fredstid. 

Play Schengen
2020
Film 
15:00 min
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Unn 
Fahlstrøm

I mitt tidligere arbeid med analoge videosignaler kom 
behovet for å bearbeide videomaterialet innenfor et annet 
medium. Jeg ble interessert i de strukturelle og teksturelle 
forbindelsene mellom video og tekstil, og jeg brukte tekstil-
tråden som en måte å jobbe med de horisontale linjene 
som videobildet er bygget opp av. Denne prosessen har 
resultert i trådbaserte arbeider på oppspent lerret. Trådene 
strekkes horisontalt fra den ene siden av lerretet til den 
andre og dekker billedflaten med rette linjer i 2,5-5 milli-
meters avstand. Noen tråder løper uavbrutt, mens andre 
avbrytes av sting som gjør at duken kommer til syne. 
Prosjektet så langt består av arbeider på sort eller hvit 
linduk med lin- og håndspunnet silketråd.

Dyptik Sort serie 4 #4-5
2021
Silke- og lintråd på linduk
2 x (190 x 130 cm) 
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Ingwill 
Gjelsvik

Natt
2020
Flammetegning på analogt 
svart/hvitt foto
3 x (39 x 29 cm) 

Bildeserien Natt inngår i prosjektet Berettelse fra et intensivt 
forløp hvor jeg undersøker muligheter for å komme nærmere 
min forestilling om det naturlige. Det er et ubehag som 
ligger til grunn for undersøkelsen – det å ikke komme nær 
nok, heller ikke i avbildningen av det. Dette ubehaget er 
drivkraften som motiverer meg til å undersøke dette kunst-
nerisk. Ved å ta enkle grep som fysisk endringer i avbild-
ningene; brette, brenne, rive, sy og klippe fra fotoer med 
avbildning av kroppens og naturens innside – vrenger jeg 
innsiden utenpå. Tanken er forestillingen om å kunne ikle 
meg naturen, komme nær nok til å bli omsluttet og beskyttet.
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Guro 
Olsdotter
Gjøl

Svart hull på papir er en tegnet avbildning av et printet, 
oppteipet bilde av et svart hull. I 2019 ble verdens første 
bilde av et svart hull publisert av astrofysikere. Bildet 
forestiller det supermassive svarte hullet i sentrum av 
galaksen M87 – eller snarere skyggen av det. Et svart hull 
er et helt mørkt objekt som lyset ikke kan unnslippe, det 
kan dermed kun observeres indirekte. Arbeidet mitt består 
av omstendelige og tilsynelatende irrasjonelle eksperiment 
med hverdagslige materialer, gjenstander og fenomen. 
Gjennom skulpturale og tegnebaserte prosesser prøver 
jeg å nærme meg forholdet mellom materie og tomrom, 
mellom en fysisk virkelighet og forestillinger om den.

Svart hull på papir
2022
Blyant på papir
70 x 100 cm
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Iselin 
Lindstad
Hauge

Kjernen i arbeidet mitt er å undersøke forholdet mellom 
mennesker og dyr – fremmedgjøring av kropper, individer 
og avstanden til disse kroppene. Jeg undersøker også 
hvordan valg av hvilke dyr vi verner ofte styres av usagte 
estetiske preferanser. I mine prosjekter arbeider jeg med 
fotografi, tekst og video, hvor jeg forsøker å synliggjøre en 
felles eksistens heller enn kategorisering av forskjeller. En 
interesse for å åpne opp for det dyrene og menneskene har 
til felles: Vi er her på jorda, vi puster, vi er kropp, vi vil leve. 
Fotografiet Line inngår i denne undersøkelsen av dyr i ulike 
sammenhenger. Bildet er tatt den sommeren hvor regnet 
uteble lenger enn vanlig. Sol svidde trær, brunt gress, og 
generelt tørt ubehag. Både mennesker og andre dyr, fikk 
noe langsomt og seigt over seg – i bevegelsen og i tanken. 

Line
C-print
36 x 55 cm
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Tore 
Holberg

Dobbeltsyn
2021
Akryl på MDF
30x20 cm

Om verket Dobbeltsyn. For meg handler dette verket om 
det å se, og på at den som ser påvirkes av det som ses på 
– og omvendt. Som maler befinner man seg hele tiden i 
en slik fordobling av selvet.

Om verket Fontene: Et av utgangspunktene for dette bildet 
er Marcel Duchamps urinal. Tilsynelatende banalt, men på 
samme tid det totalt motsatte: Det er en uløselig gåte. Og 
da tenker jeg ikke først og fremst på verkets historie, men 
på formen, gesten og assosiasjonene det gir grobunn for.

Fontene
2021
Akryl på MDF
30x20 cm
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Torgeir 
Husevaag 

Bilen Min (Prolog til Junaiten)
2021
Digital video
3:53 min

Søknadsskjema (Epilog til Junaiten)
2021
Digital video
5:46 min

Bilen Min (Prolog til Junaiten) er den første av flere korte 
montasjefilmer som bearbeider små tekster om ydmykelse 
og tap, skrevet for ca. 25 år siden av min Alzheimers- 
rammede far. Bilen Min handler om å miste sertifikatet, og 
er en baklengs kavalkade over alle bilene faren min eide 
- fra 1997-Toyotaen han ble «fratatt», til Chevroleten kjøpt 
som student i USA, 1952. «Junaiten»-tittelen refererer 
nettopp til 50-tallets USA - en personlig gullalder som for 
den syke hovedpersonen var svært levende.

Søknadsskjema (Epilog til Junaiten) fortsetter der «pro-
logen» slutter, med billedmontasjer fra blant annet befa-
ringer av damanlegg og bruer i California på 50-tallet. Men 
filmen handler om tapet av yrkesstolthet og faglig autoritet, 
uttrykt gjennom ingeniør- og kontorlederens besvarelse 
på en søknad om uføretrygd i 1991.



40

Sindre 
Hustveit

Daybreak
2022
Akrylgips, glassfiber, 
voks og pigment
42 x 30 cm

Arbeidene er inspirert av filmer som tematiserer hav og 
reiser, og arkeologiske gjenstander som over tid har blitt 
ødelagt og mistet sin form og funksjon. Jeg bruker dette 
som utgangspunkt for å skape mine egne narrativ. Arbeidet 
er først modellert i leire som siden er støpt i syntetisk gips 
og glassfiber, med voks og pigmenter som ytterste lag.

Stream
2022
Akrylgips, glassfiber, 
voks og pigment
42 x 30 cm
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Ingvild 
Hudø
Jørgensen

Anthropocene
2021
Penn på papir
92 x 64 cm

Opphav
2020
Tusj og penn på papir
92 x 64 cm

I mine arbeider utforsker og abstraherer jeg organismer 
og landskap for å gjenskape geologiske prosesser, ved 
bruk av ulike teknikker. Inspirasjon er hentet fra geologi, 
paleontologi, arkeologi og humanøkologi. Det finnes 
konstante krefter i naturen og alle organismer vil ha sin 
plass, som også er grunnlag for ide´. Det organiske mot 
det uorganiske, det menneskeskapte mot det naturlige, 
og menneskets integrering i naturen er en del av utforsk-
ningen. Den kaotiske verden er også en del av tematikken. 
Og med inspirasjon fra fortiden så blir det en miks av 
fortid og nåtid. Tegningene er en kombinasjon av en ide´ 
og en intuitiv prosess. Dette gjelder også valg av teknikk 
og farger.
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Ingerid 
Kuiters

Mother of Invention
2022
Tre, tekstil, akvarell og lakk 
92 x 27 cm

Mother Courage
2021
Tre, tekstil, akvarell og lakk 
84 x 25 cm

Tribal
2021
Tre, metall, hyssing og lakk
29 x 30 x 4,5 cm

Mother-arbeidene er laget som en collage som kombineres 
med teknikken jeg bruker mest - lakkarbeide på tre. Jeg 
finner ulike materialer med forskjellige kvaliteter som jeg 
ser verdi i og som jeg kan bruke. Derifra oppstår en intuitiv 
tilnærming til det uttrykket arbeidene ender opp som. Mitt 
arbeid har mye til felles med tradisjonell folkekunst og Art 
Brut, retninger jeg lar meg inspirere av. Kombinasjonen av 
en tregjenstand, den illustrerte tekstilbiten og min bear-
beiding av dette, gir et mangfoldig fundament som illus-
trerer tingenes felleskap og indre verdi og som kan virke 
som en motsetning til dagens ofte trygge og pregløse 
materialistiske identiteter.

Om verket Tribal: Funnet treobjekt. Objektet gav umiddel-
bart assosiasjoner til urmenneske og stammesymbolikk. 
Den ble «oppgradert» til et maskelignende hode som kan 
gi assosiasjoner til en gjenstand som brukes i seremonier. 
Her er jeg også grepet av intuisjonen, fantasien og det frie 
uttrykk - i jobb med å ferdigstille objektet til et kunstuttrykk 
som kan fungere som en påminnelse om det menneske en 
gang var - i relasjon til hverandre og naturen.
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Gunhild 
Sannes
Larsen

Desember
2021
Eggtempera på linlerret
180 x 195 cm

Maleriet Desember springer ut fra en undersøkelse av 
svartfargens nyanser. Min kunstneriske praksis er atelier-
basert, med fokuset rettet mot lerretduken, farger, tekstur 
og komposisjon. Jeg drives av en veksling mellom å bygge 
opp en kompleks komposisjon med transparente farge-
flater, og å stadig utfordre meg på å forenkle. I arbeidet 
med Desember gikk jeg spesielt inn i undersøkelsen rundt 
hvor stor plass én farge kan oppta; hvor tett den kan være, 
hvordan bygge opp så fargeflaten får dybde. Som binde-
middel bruker jeg eggtempera, en metode hvor tørt far-
gepigment blandes med en eggblanding.
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Per-Erik 
Larsen 

Før det siste faller
2021
Tempera, olje, terpentin, akryl på 
sponplate
120 x 105 cm

Før det siste faller ble til gjennom en periode med malerier 
på resirkulerte sponplater. Fargene er hentet fra kontrastene 
i modne lønneblader, og viser til høstens bevegelse av vekst 
og forfall. Med hint av potensielle figurer og distinkte 
symboler i et ustabilt landskap.
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Camilla
Luihn

Gjennom eksperimentering undersøker jeg emalje som 
bærende medium og åpner opp for grunnleggende verdi-
spørsmål og refleksjon. Hva er verdifullt, hvordan omgås vi, 
hvordan behandler vi hverandre, miljøet og omgivelsene 
våre? I serien Emaljer 2021 har jeg gjennom en rekke kom-
pliserte prosesser med mange brenninger, fargelag og 
rissing i emaljen, produsert bilder som fremstår som 
umiddel bare – noe som bidrar til en spontanitet til et mate-
riale som ofte knyttes til et mer kontrollert uttrykk. Bildene 
beveger seg med dermed over i et landskap hvor emalje 
blir like naturlige anker fester som maleri og tegning, og 
åpner med dette opp for en mangfoldig lesning. 

Emaljer 2021 (serie)
2021
Emaljert kobber
24 x (20 x 15 cm)
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Katharine 
MacDaid 

Of Calling Shapes and Beckoning Shadows
2011/2021
Oak framed giclee prints
Analogue photographs
420 x 35 cm

I grew up in a concrete house surrounded by a garden of 
stones. The house was painted white, and dry pink flowers 
grew in pots that lined the dusty perimeter. I liked to take 
a jar of water and walk around the house painting pictures 
on the rough walls. Almost as soon as I made an image, it 
would disappear. At the end of the road, tall sand dunes 
rose high above the black tarmac. Sometimes, I tried to 
climb their smooth surface, but would sink further and 
further in with each step. The long grasses that grew in tufts 
like dolls hair would bite at my skin and I would spit in my 
hand and rub at the stings. Under the sharp glare of the sun 
everything would burn pale, and the sky and sand would 
fade into one colour.
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Jessica 
MacMillan 

Strawberry Moon
2021
3D Animation
2:56 min

Strawberry Moon is a 3D animated video that brings us to 
the orbit of Mars where a hypothetical new «sculpture- 
moon» has been created—made entirely of strawberries. 
The imagery was developed in collaboration with Dr. 
Charles H. Lineweaver, a professor at the Australian 
National University’s Planetary Science Institute (PSI). 
Working together, they speculated what a landscape on 
this moon might look like—for example, what sort of 
atmosphere would a moon of strawberries need in order 
to keep them from freezing instantly in space? MacMillan’s 
work often blends the astronomical with the every-day, in 
an attempt to domesticate the universe that contains us.
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Lina 
Norell

Belly
2021
Olje på MDF
4 x (190 x 85 cm) 

Belly består av 4 paneler som til sammen danner et verk. 
Arbeidet er utført med oljemaling på mdf-plater. Motivet 
har i stor grad blitt dannet ved at malingen er vasket bort 
fra overflaten, i stedet for å bli bygget opp. I mange av 
mine arbeider, som i dette, vender jeg tilbake til en billed-
verden hvor biologi og teknologi står fritt til å blandes, og 
det menneskelige og det ikke-menneskelige er flettet 
sammen. Jeg finner inspirasjon i både hverdagsobjekter, 
sci-fi-visjoner og i organiske strukturer og teksturer.
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Hanne B. 
Nystrøm 

Forte
2021
Radering, dyptrykk, etsning 
og koldnål
54 x 34 cm 

Svangerskap
2021
Radering, dyptrykk, etsning 
og koldnål
42 x 34 cm

Fysiske materialer og bearbeidelse av disse engasjerer og 
interesserer meg. Jeg liker håndverket, og det å jobbe med 
platen, sverten og papiret. Trykket er et særtrykk. Jeg bruker 
ofte meg selv og de rundt meg som modeller. Arbeidet 
speiler egne tanker, opplevelser og fysiske situasjoner. 
Inspirasjon kommer også fra materialene og fra hendelser 
i og omkring meg. Arbeidene er ofte humoristiske, men også 
mørke og tragiske. 
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Andreas 
Olavssønn
Rongen

En scene for seg selv
2020
Oste-, carnauba- og bivoks, 
pigment, dammarharpiks, plastduk 
og teip montert på masonite
4 x (21 x 15 cm)

Gjennom min praksis tilnærmer jeg meg materialers per-
formative egenskaper fra et litterært og poetisk utgangs-
punkt. Jeg arbeider ofte syklisk rundt de samme materia-
lene, og tilvirker arbeider slik at de lar seg demontere, 
resirkuleres, smeltes ned og på andre måter omformuleres 
til nye konstellasjoner og skulpturelle nettverk. Denne 
tilnærmingen kan sees som en utvidet tankerekke, hvor 
samspillet mellom arbeider, arkitektur og intervensjoner er 
uløselig knyttet til hverandre i midlertidige relasjoner. Jeg 
er interessert i tilstander av tilstedeværelse og utenforskap, 
og arbeidene mine bygger ofte på stedsspesifikke fortel-
linger og bevegelses mønstre. Filtrert gjennom fiksjon, 
misfor ståelser og spekulasjon inngår disse fortellingene 
som et tematisk bakteppe i skulpturelle nettverk.
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Sondre 
Røe

Falling men
2021
Plastperler, MDF, 
sequoioideae/redwood
109 x 166 cm

Hva betyr det å være ’mann’ i det 21. århundre? 

Det har blitt beskrevet som «The Silent Epidemic»: Et 
økende antall ensomme menn og et økende antall selvmord 
begått av menn. Med utgangspunkt i dette fenomenet har 
jeg utviklet en serie verk for å undersøke kollapsen av vår 
tids konstruksjon av maskulinitet og behovet for å redefinere 
begrepet. Falling men utgjør en del av en serie fotografier 
av menn, rekonstruert ved bruk av plastperler. Fotografiene 
er omgjort til mønstre ved hjelp av algoritmer, i en prosess 
som kan beskrives som tilnærmet objektiv. 35 264 perler er 
brukt for å bygge verket på perlebrett for deretter å smeltes 
sammen - en øvelse tilsvarende barndommens håndverk, 
fri for påvirkning av kjønnsroller.
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Tone Berg 
Størseth

Lighthouse
2022
Vinylmaling på ubehandlet 
bomullslerret
150 cm x 120 cm

I arbeidet mitt utforsker jeg de maleriske egenskapene man 
finner i tradisjonell penselkalligrafi som utgangspunkt og 
metode for en abstrakt, visuell historiefortelling. Jeg balan-
serer mellom å jobbe spontant og å kontinuerlig ta kalkulerte 
avgjørelser underveis i prosessen, i søken etter å treffe det 
punktet som ligger akkurat rett før alt stemmer. Kunstner-
skapet mitt favner om kraften og potensialet som ligger i 
det lavmælte og direkte. Tittelen Lighthouse speiler til 
fyrtårnets funksjon som navigeringssystem for å finne veien 
frem.
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Siri 
Ekker 
Svendsen

Between Attraction and Void (Luften) 
2021
Giclée print, aluminiumsplate, 
UV-lakk og treramme  
100 x 125 cm

«An object’s motion cannot change unless it is acted upon 
by a force.» – Newton

Between Attraction and Void er en fotografisk serie der jeg 
observerer ulike manifestasjoner av gravitasjon, både 
naturlige og iscenesatte. Gjennom kameraet ønsker jeg å 
synliggjøre en kraft vi ikke kan se. Av elementer som trekkes 
mot hverandre, infiltrerer hverandre, og yter motstand, trykk 
og spenning. Dette pågående arbeidet består av flere 
enkeltstående bilder, samt mindre serier og studier. Jeg 
jobber både med iscenesettelser og funnede motiver, og 
lager små studiosettinger i skogen og og andre steder, både 
inne og ute, med lamper og analogt kamera. I tillegg bruker 
jeg bilder fra mitt eget arkiv med negativer
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Gunhild
Torgersen

Bunnbærere
Marin leire, kobber, bivoks
Variable størrelser:
90 - 145 cm x 46 cm

Bunnbærere består av store hule former i brent marin leire. 
Leiren er gravd ut fra en elv i Bohuslän, og stammer fra flere 
tusen år gammel havbunn med marine fossiler fra tiden 
havnivået var høyere. Skulpturene har en gjen tagende form 
som skall, eller hule former, som kan omslutte en kropp eller 
deler av en kropp. I disse formene er det negative rommet 
kanskje like viktig som selve formen. Det antyder på samme 
tid både et fravær av kropp eller objekt, og et potensiale 
for å romme, beskytte eller bære noe. Støttet opp og 
sammen koblet av deler kan formene indikere en ubestemt 
transporterende funksjon, og en evolusjonær organisk 
utvikling. I verket ligger et potensiale for fortellinger som 
delvis blir til gjennom fysisk bearbeidelse, og delvis gjen-
nom vårt møte med skulpturene. 
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Karin 
Margaretha
Valum 

Plansje grønn
2021
Papir og trykkfarge
62 x 39 cm

Plansje gul
2021
Papir og trykkfarge
62 x 39 cm

Plansje rød
2021
Papir og trykkfarge
62 x 39 cm

Anatomiske og botaniske plansjer inspirerer meg, jeg har 
arbeidet de siste to årene med å tegne og tenke snitt 
gjennom natur, lage omriss av den kraften som er i vekstene. 
Jeg håper at den kraften kan overvinne menneskenes øde-
leggelse og rovdrift av naturen. Med en gammel trykkpresse 
eksperimenterer jeg med farge og det overraskende som 
oppstår i trykkeprosessen. I disse monotypiene bruker jeg 
sjablonger og forskjellige typer nett jeg har funnet. Jeg liker 
den taktile følelsen som relieff og forskjellige strukturer gir. 
Sjablongene til disse monotypiene er rester fra et anatomi-
spill for barn, det er pappen som ble igjen da anatomibrik-
kene ble trykket ut. Som billedkunstner arbeider jeg ofte 
med organiske, ornamentale strukturer, former og tegninger 
i en geometrisk bakgrunn. 
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Thale 
Vangen

Skyggetøy
2020
Kirsebær- og valnøttre
Variable størrelser opp til 135 cm

Jeg tenkte på hvordan vold er en del av livets vilkår. Angrep 
og forsvar for å overleve. Et urbilde. Naturen og materialet 
er sentralt i mitt arbeid. Det er en iboende vilje i arbeidet 
som ligner naturens vilje til liv. Møtet med materialet, hva 
det er og hva jeg gjør med det, glir sammen. Jeg er som 
en evolusjonær kraft som virker i materialet og volder en 
kjedereaksjon av hendelser. I løpet av arbeidet dukker det 
opp vage indre bilder som gir meg en retning å jobbe mot. 
De kan relatere til min egen kropp, eller til helt andre 
livsformer som infiltreres i mer diffuse synteser av former, 
drømmer og myter. Noe primært vokser fram, ansatser til 
nye (eller eldgamle?) livsformer med innslag av mystiske 
elementer og absurde mutasjoner.
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Jan 
Walaker

Svart Esel
2021
Drivved og porselen
12 x 17 x 8 cm

Jeg ønsker med mitt kunstnerskap å inspirere samtidig som 
jeg setter fingeren på relevante problemstillinger. Fantasi 
og humor er viktig. «Je ne sais quoi» - «Jeg fornemmer noe» 
er et utgangspunkt for moderne kunstkritikk. Jeg håper at 
mine arbeider kan gi betrakteren denne opplevelsen av å 
fornemme noe.

Drivved finner jeg ved stranden i Larvik og porselen figurer 
finner jeg i bruktbutikker. Tanker om gjenbruk og forurens-
ningsproblematikk har kommet sterk inn i kunstnerskapet. 
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Camilla 
Edström
Ödemark

Mouth Piece ingår i en serie skulpturer som undersöker hur 
konsumtion och digestion upplöser gränser mellan kroppar. 
Materialet jag har valt att arbeta med är rutten björk som 
bär spår av de insekter som levt av det. Det är ett mycket 
skört material och mögel och svamp fortsätter att bryta ner 
skulpturerna efter att jag avslutat mitt arbete med dem. På 
så sätt har verket en plats i tiden, en början och ett slut 
mellan vilket det befinner sig i en konstant förändring. 
Samtidigt kan ett ögonblick av radikal demokrati infrias då 
en annan kropp träder in och upp löser definitionerna 
mellan entiteter; svampen i träet eller verket inuti podiet.

Mouth Pieces
2021
Rutten björk, plexiglass, metall
25 x 25 x 120 cm
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Thomas 
Østbye

Vi som bor i Norge har rekordhøy tillit til at velferdsstaten 
beskytter oss. Samtidig er livsgrunnlaget vårt og naturens 
mangfold truet av global oppvarming. Norge bidrar til dette 
som er verdens syvende største eksportør av C02. Klima-
søksmålet stiller viktige spørsmål om kommende genera-
sjoner har noe rettsvern i Norge? 

«The Play of Everyman viser er at vi lever i et system som er 
masseødeleggende – endog selvødeleggende – og at det 
er mulig å gjøre onde handlinger bare ved å utføre jobben 
sin. Spørsmålet mitt er hvorfor gjør vi ikke motstand? Hvem 
er villig til å stå frem og sette kjepper i hjulene på systemet 
som ødelegger vårt felles livsgrunnlag?» 
– Dag Kolstø, Extinction Rebellion

The Play of Everyman
2021/2022
HD – video med lyd
30:00 min
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Embla
Øverbye

Jeg valgte
Dyptrykk (koldnål)
27 x 22 cm

I koldnålsraderingen Jeg valgte er motivet risset rett på 
platen, hvor sporene etter radernåla brukes for å skape 
visuelle effekter i det grafiske blad. Grafikken blir små 
vignetter der det vonde og det kjære blir beskrevet gjennom 
grafikkens røffe uttrykk. I kunsten jobber jeg med de 
mellom menneskelige relasjonene. Motivene kommer fra en 
introspektiv tilnærming til omverdenen der observasjoner 
manifesteres i kobberplaten. 
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Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til et verk som 
utmerker seg i utstillingen. I 2021 fikk Anne-Mari Vardenær 
Syre prisen på 60.000 NOK for verket Pingo (2019). Om 
sin arbeidsprosess og dette verket forteller Vardenær Syre:

«Pingo er forhøyninger av is, stein og organisk materiale 
der det er permafrost. Tining av permafrosten får land-
skapet til å synke sammen. Om temperaturen stiger, vil det 
danne seg sprekker som vil slippe ut metan og karbon-
dioksid. 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.»

Prisjuryen i 2021 var kunsthistoriker Per Bjarne Boym og 
kunstner Ingrid Eggen. Prisjuryens begrunnelse:  

«I Pingo blir tilskueren stilt overfor en eksperimentell 
behandling av et materiale, glass, men en behandling som 
samtidig behandler glasset med respekt. Glassets proses-
ser blir ikke tildekket, men vises fram av kunstneren. Verket 
framstår slik som et nært samarbeid mellom et materiale 
og et menneske, kunstneren. Pingo består av små objekter 
med en tilsynelatende myk overlate. Utformingen av hvert 
enkelt objekts åpning, krater eller munn, er en viktig faktor 
for den visuelle styrken. Verket inviterer tilskueren til å gå 
tett på og se nøye. Kontrasten mellom de matt-hvite, 
organisk avrundede overflatene og de indre rommene, 
klare, kalde og som delvis gir inntrykk av å falle sammen, 
kommer til syne ved nærsynte undersøkelser. Verket opp-
fordrer oss til å bli fascinert av – og å se – prosessene som 
skjer i materien, i en videre forstand: i våre omgivelser. 
Kunstneren viser til at verket henter inspirasjon fra proses-
ser som truer muligheten for å leve på jorden, det at 
permafrosten smelter og det massive utslipp av metan det 
vil føre med seg.»

Østlandsutstillingens pris 2021 

Pingo, 2019. Glassblåste objekter. 17 x 12 x 10 cm. Fotograf: Stina Glømmi
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02.04 – 30.04 Nitja senter for samtidskunst

20.08 – 16.10 Oppland Kunstsenter


