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VELKOMMEN
Årets utgave av Østlandsutstillingen er den 32.
i rekken. Det er en utstilling som etter hvert
begynner å bli ”godt voksen” og som også har
vært gjenstand for utallige vurderinger og
revurderinger i årene som har gått.
Den har i stor grad blitt ”holdt i live” av ildsjeler
og dugnadsinnsats. Uten dette uvurderlige
arbeidet hadde ikke utstillingen overlevd.
Siden 2008 har Østlandsutstillingen
gjennomgått store forandringer som kulminerte
i ansettelse av prosjektleder og nye lokaliteter
på Akershus Kunstsenter. Utstillingen, som er
eid av kunstnernes distriktsorganisasjoner, har
også siden 2009 vært et prosjekt under
Østlandssamarbeidet. Dette har gjort at
utstillingen har hatt langt mer forutsigbarhet
mht til økonomi. Foruten dette har utstillingen
også opprettholdt et utadrettet fokus med
samarbeid med Schleswig – Holstein.
Mange har påpekt at utstillingen har blitt holdt i
live av kunstig åndedrett og at den har utspilt
sin rolle som en engasjerende og samtidsaktuell
utstilling. Østlandsutstillingen er ikke den
eneste landsdelsutstillingen som har blitt
presentert for denne kritikken. I større eller
mindre grad har både Vestlandutstillingen,
Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen vært
gjenstand for både kritikk og påfølgende
evaluering. Men at Østlandsutstillingen og
landsdelsutstillingene har utspilt sin rolle tror jeg
ikke. Landsdelsutstillingenes styrke ligger i at
de viser bredde og mangfold på kunstnernes
premisser.
I tillegg er det langt flere kunstnere enn det er
visningssteder og Østlandsutstillingen og dens
like gir således enda en mulighet for å slippe til
på utstillingsarenaen.
Felles for dem alle er også at de har fri
innsendelsesrett, noe som betyr at alle i praksis
kan søke. Ser man tilbake i tidligere kataloger
fra Østlandsutstillingen ser man at de er krydret
med kjente navn. Det er mange kunstnere som
opp igjennom årene har startet sin karriere med
deltagelse nettopp på denne utstillingen.

I år er det 467 søkere med ca.1200 arbeider
som har blitt vurdert. 49 arbeider av 38
kunstnere kom gjennom nåløyet og vises på
årets Østlandsutstilling.
Alle trender svinger og det synes nå som om
kollektivutstillingens tid slett ikke er forbi.
Både i private gallerier og i andre fora kurateres
det gruppeutstillinger. Østlandsutstillingen har
tatt mål av seg til å vise fersk og aktuell kunst
fra Østlandet. Jeg tror at dette er fullt mulig selv
om den ytre rammen for utstillingen er den
samme. Med økt fokus på profesjonelle
visningssteder og en vilje til å se nye
sammenhenger håper og tror jeg at utstillingen
kan bli en enda større aktør i kunstlivet på
Østlandet. Årets utgave av utstillingen synes å
slå fast at vi har kommet godt ut av
omorganiseringsprosessen og at vi har fått en
styrket og fornyet Østlandsutstilling!
Nå vil jeg rette en stor takk til
Østlandssamarbeidet (Østfold, Vestfold,
Oppland, Akershus, Hedmark, Buskerud, Oslo)
for økonomisk støtte og godt samarbeid. Takk
til Akershus Fylke og Vestfold Fylke som har gitt
ekstra bistand til utstillingen i år. Takk også til
Akershus Kunstsenter, Larvik Kunstforening og
Kunstbanken Hamar for godt samarbeid og til
sponsorer for utlån av juryeringslokaler i
Lillestrøm og støtte til utstillingsproduksjon.
En stor takk til alle gode hjelpere, uten hvis
innsats et slikt stort arrangement ikke kunne
vært avholdt.
Og til slutt – en varm takk til alle kunstnere som
gjennom deltagelse i søknadsprosessen viser at
det er stor interesse for denne regionale
utstillingen – og til alle deltagende kunstnere
som gir oss mulighet til å vise frem et fantastisk
utvalg av billedkunst anno 2011 på
Østlandsutstillingen.
Anne Siv Falkenberg Pedersen
Styreleder i Østlandsutstillingen
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Østlandsutstillingen 2011
Anne Biringvad
Juryleder
Vi ønsker i år velkommen til en Østlandsutstilling nå for første gang også med stedsspesifikke verk.
Østlandsutstillingen har hatt mange visningsarenaer og ulike visningsformer gjennom sin 32-årige historie.
Med fokus på 3 stedsspesifikke verk søker Østlandsutstilingen i år å synliggjøre utstillingen i det offentlige
rom, engasjere og involvere lokalbefolkningen - samt å utfordre kunstnerne til å reflektere og la seg inspirere
av sitt eget nærmiljø.
Utstillingene på Lillestrøm, Larvik og Hamar vil derfor preges på ulikt vis. Utenfor Akershus Kunstsenter møter
man et stort ” Til Salgs” skilt. Foran Kunstbanken på Hamar finner man ”Bygdedyret”. Larvik har skilting i ny
utforming med ”Sanseposter” som kommenterer omgivelsene.
Slik ønsker årets Østlandsutstilling å bidra til en større bevisstgjøring rundt hvordan omgivelsene våre forvaltes
og hva som er identitetsskapende. Gjennom å kommentere våre visuelle omgivelser samt stille spørsmål ved
hvem som ”eier ” det offentlige rom – ønsker vi å vekke et engasjement rundt grensene for visuell forurensning.
Skal kapitalen alene bestemme i hvilke omgivelser vi skal leve våre liv – eller bør en visuell kompetanse
benyttes som en opplagt aktør på fagfeltet i en mye sterkere grad. Som konsekvens av de respektive
kommuners økonomiske prioriteringer – vil publikum få et varierende møte med den stedsspesifikke kunsten.
Utstillingens verker er ikke tidligere presentert i denne sammenheng på Østlandet. Tematisk kretser mange av
arbeidene rundt natur/økologi og ulike sider av kommersialiseringen av samfunnet. Disse utrykkene
problematiserer markedskreftene på kunstfeltet med forskjellig tilnærming, ideer og teknikker.
I utvelgelsesprosessen har det vært viktig for oss å ivareta de ulike stemmene. Utstillingens tone er gitt oss
gjennom et mangfoldig søknadsmateriale.
Som tidligere er hovedjuryen ansvarlig for den kunstneriske utvelgelsen og samarbeider med utstillingsledelsen
og visningsinstitusjonene om presentasjonen av utstillingen. Juryen har i år bestått av kunstnerne Hanne Tyrmi,
Jannecke Lønne Christiansen, juryleder Anne Biringvad. Rikke Komissar, daglig leder ved Akershus
Kunstsenter og Martina Kaufmann, utstillingsleder for Østlandsutstillingen.
Vi håper at årets utstilling kan være en sanselig opplevelse som bidrar til refleksjon rundt kunstens betydning
og vilkår.
Prisvinnere
Østlandsutstillingen 2011 vises i sin helhet i Norge frem mot slutten av året. Samtidig har vi utpekt tre
prisvinnere som skal representere Østlandsutstillingen på en utstilling i Tyskland.
Vi gratulerer årets prisvinnere Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Bente Bøyesen og Ståle Sørensen! Disse
kunstnerne skal representere Østlandsutstillingen på utstillingen ” 3 + 3 ” i Kiel i mai og juni. Utstillingen er et
samarbeidsprosjekt mellom Landesschau (regional billedkunstutstilling i Schleswig-Holstein) og
Østlandsutstillingen.
Vi har gjennom flere år vist et utsnitt av våre regionale utstillinger hos hverandre. Dette er første gang vi
presentere 3 prisvinnere på ” 3+3 ” i Brunswicker Pavillion i Kiel. Kunstnerne er valgt ut av juryleder Anne
Biringvad, spesial rådgiver for kultur i Østfold Fylkeskommune Svein Helge Treimo og utstillingsleder Martina
Kaufmann. Prisen består i utenlandspresentasjon med dertil hørende reisestipend.
Gratulerer og velkommen til alle kunstnerne på årets Østlandsutstilling !
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Hilde Aagaard
Presence Past
2010
Mix media
80 x 150 x150 cm

Installasjon

aiPotu
Anders Kjellesvik
Andreas Siqueland
Til salgs
2011

Stedsspesifikk
Akershus Kunstsenter

Anne Kari Amstein
Nettverk
2011
150x180 cm

Tegning
Foto: Øystein Throvaldsen
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Pippip (Ellen) Ferner Apalnes
Thrown into this world II
2010
200 x 110 m
Akryl og kull på lerrett

Maleri

Lene Ask
Flisa *
2010
Tegning på foto
41 x 45 cm
Ammerud
2010
Tegning på foto
41 x 45 cm
Tegning

Linda Bakke
Bygdedyret
2011

Stedspesifikk
Kunstbanken Hamar
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Anne Berntsen
I hagen 1
2009
70 x 100 m

Foto

Esther Maria Bjørneboe
Resepsjon del 2 # 2
2010
Akryl på polyocarbonat
150 X 320 cm

Maleri

Mona Brekke
Stomach Acre
2010
Mix media Str. hvert objekt:
0,5 x 1,7 x 0,8 m

Installasjon
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Ann Iren Buan
Tomorrow will take care of itself
2009
Fargeblyant på papir
50 x 70 cm / 40 x 60 cm

Tegning

Tina Buddeberg
Sanseposter
2011

Stedsspesifikk
Larvik Kunstforening

Bull.Miletic
Synne Bull
Dragan Miletic
Par Hasard
2009
Videostill

Video
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Bente Bøyesen
Gro & Liv,2 *
2011
Akryl på lerret
170 x 150 cm
Gro & Liv,3
2011
Akryl på lerret
170 x 150 cm
Maleri

Kristian Evju
Hoof and Horns
2010
Blyant på papir
27 x 39.5 cm

Tegning

Glen Farley
Forskingsstasjon
2010
Mix media
40 x 40 x 80 cm

Installasjon
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Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland
Billedlotto
2011
Mix media

Installasjon

Kristine Fornes
Tropedress
2010
Trykk, håndbroderi og stopping på lin og
bomull
92 x 80 cm

Tekstil

Ingwill M Gjelsvik
Independence Day
2010
Blyanttegning på papir
88,3 x 123 cm

Tegning
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Espen Gleditsch
This is the End
2009
Neonskilt
42 x 110 cm

Installasjon

Jens Hamran
Anterior Cruciate Ligament *
2010
Olje / lerret
146 x 190 m
Overmaling
2010
Olje /lerret
70 x 90 m
Maleri

Hans Kristan Borchgrevink Hansen
Home and Away
2010
Bok med tilhørende dispenser. 80 sider
16 x14 cm. 400 eks.
Pilkere *
2010
Animasjon
Installasjon / Video
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Aksel Høgenhaug
Forest translator
2010
mix media

Installasjon

Anne Lorentzen and The Hungry Hearts
The smile of an Angel
2010
Videostill

Video

May S.von Krogh
Angels trumpet and the milky moon violin
2010
Keramikk
Vises kun i Larvik og Hamar.

Skulptur
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Janine Magelssen
Hvit tegning II
2010
Hvit tegning III
2010
Hvit tegning V *
2010
Tre, papp, gesso på tre
21 x 31 x 2 cm
Maleri

Henrik Marstrander
Dagtid
2009
Trerelieff med lydspor
125 x 145 cm

Installasjon

Geir Moseid
Sauna
2010
Fotografi
100 x 75 cm

Foto

14

Mette Mygland
Nedtegnelser 2 dimensjon
2010
Tegning / broderi
20 x 30 cm

Tekstil

Petter Napstad
Fuglene vet
2010
Videostill

Video

Svetlana Negashova
Uten tittel *
2010
Uten tittel
2010
Fotografi
50 x 70 cm

Foto
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Shawn Dler Qaradaki
Metamorphosis
2010
Videostill

Video

Marie Svindt
Matress
2010
Chromogenic color print
19 x 26 cm

Foto

Ståle Sørensen
Hytteprosjekt 1 *
2009
Hytteprosjekt 7
2009

Skulptur
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Sara Tanderø og Tine Isachsen
Confession *
2010
Cherry blossom
2010
Fotografi
1 x 1,5 m

Foto

Roghieh Asgari Torvund
The sound of falling tears
2010
Videostill

Video

Endre Tveitan
Katja Eyde Jacobsen
Tickel her silly
2010
Videostill

Video
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Gisle Utgarden
Horizon *
2009
Olje på lerret, 5 stk.
34 x 41cm

Maleri

Ilija Wyller
Orange Motherload
2010
Mix media
2.10 x 2.90 x 0,66 m

Installasjon
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Vi takker alle bidragsytere for deres sjenerøse støtte til prosjektet:

AKERSHUS KUNSTSENTER

BILDENDE KUNSTNERES
HJELPEFOND

Tor Taraldset Eiendom A.S
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AKERSHUS KUNSTSENTER
02.04 – 30.04.2011
LARVIK KUNSTFORENING
14.05 – 05.06.2011
KUNSTBANKEN HAMAR
10.09 – 23.10.2011
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