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Velkommen til Østlandsutstillingen 2023

I år satser vi stort, først i Drammen og Lier, deretter i Fredrik-
stad. Med hele 1150 m2 til disposisjon i drammens området 
og nærmere 800 m2 i Fredrikstad gir vi boltreplass til årets 
kunstnere, til større verk og installasjoner. Våre faste anker-
punkt er og forblir kunstsentrene på Østlandet, vår satsning 
i år er ikke mulig uten den gode støtten vi får fra Buskerud 
Kunstsenter og Østfold kunstsenter. 

I tillegg samarbeider vi med Lier kommune som stiller Store 
Gilhus Gård til rådighet og Bane NOR Eiendom som åpner 
Godsen, den gamle godsterminalen i Drammen, et fantas-
tisk rom der det aldri er vist kunst tidligere. Vi samarbeider 
også med kunstnerfellesskapet SIRIUS* Fredrikstad kunst-
nerunion og Nova Hutha visningsrom. Slik bidrar Østlands-
utstillingen til å bygge opp kulturelle knutepunkt for to 
store stedsutviklingsprosjekt: Lierbyen i Lier og Godsløkka 
i Drammen. Vi synliggjør det sterke kunstnermiljøet i regi-
onen , og publikum får oppleve unike utstillingsrom med 
kunstsentrene som base. Utstillingen, som rommer 60 verk, 
blir gjort mer synlig og Østlandsutstillingen markerer seg 
i større grad på de stedene vi besøker. 

Hele 81 % av deltakende kunstnere i år er debutanter. Dette 
forteller oss at det er et overskudd av gode kunstnerskap der 
ute, som bør løftes frem. Det viser oss at Østlands utstillingen 
er interessant og viktig for en yngre søkermasse. Og det 
innebærer at det kan lønne seg, hvis du har et godt øye, å 
kjøpe kunst på utstillingen fordi kunstnere i etablerings fasen 
ofte viser sin kunst her før karrieren tar av. At noen av debu-
tantene også er godt etablerte, forteller at vi oppleves som 
en aktuell og profesjonell arena.

Takk til fylkeskommunene på Østlandet: Vestfold og Tele-
mark, Viken, Oslo og Innlandet som gir vårt økonomiske 
fundament. Takk til Østlandets kunstnerorganisasjoner som 
fyller vervene i vår organisasjon, representantskap, styre og 
jury. Takk til Buskerud Kunstsenter og Østfold kunstsenter 
for deres innsats. Takk til våre samarbeidspartnere i år: Lier 
kommune, Bane NOR Eiendom og SIRIUS* kunstnerunion 
Og sist, men ikke minst: Takk, kjære kunstnere! Det er først 
og fremst dere som gjør denne utstillingen mulig. 

Josephine Lindstrøm 
Daglig leder Østlandsutstillingen 
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Betraktninger fra juryen

Det er med stor glede vi presenterer årets utstilling, som 
først vises ved Buskerud Kunstsenter, Siloen, Godsen og 
Store Gilhus Gård – før den vandrer videre til Østfold 
kunstsenter og Nova Hutha visningsrom. 

Gjennom juryeringsprosessen har vi klikket oss gjennom 
hele 896 søknader, hvor vi har fått innblikk i like mange 
kunstnerskap. Årets utstilling viser 34 av disse, altså i 
underkant av 4 % av søkermassen. Det har vært en spen-
nende og intens utvelgelsesprosess. Vi i juryen har argu-
mentert og diskutert oss frem til de 49 enkeltverkene som 
Østlandsutstillingen 2023 består av. Verkene fremkommer 
i utstillingen med fullstendige titler, i motsetning til jury-
leders notater, hvor verk underveis i prosessen snarere ble 
beskrevet som eksempelvis: “menneskelig gravemaskin”, 
“grus-gym” og “tre-pupp”. 

Årets utstilling viser en bredde innenfor uttrykksformer og 
inkluderer blant annet hyperrealistiske tegninger av motlys, 
stedsspesifikke installasjoner, applikasjon på presenning, 

fotografier av sårbare hester, videoanimasjon av antro-
pomorf natur, skulptur av TV-antenner og digital jacquard-
vev, videoverk som viser performance, malte stilleben – i 
tillegg til en rekke andre former og formater. Materielle 
utforskninger står sterkt i denne utstillingen, spesielt 
innenfor tekstil som draperes, strekkes og henges. 

Kunstnerne som vises i utstillingen har gjennom sine arbei-
der tatt for seg flere samfunnsaktuelle temaer. Bevissthet 
om miljøkrisen speiler seg i flere verk med en egen sensi-
bilitet for naturen. Enten det er skildringer preget av humor 
som i videoverk hvor verden brenner, mens festen fortset-
ter – eller gjennom materielle utforskninger som er sårbare 
for menneskelig berøring. Naturen fremstilles visuelt for-
lokkende i tegninger med fotografisk presisjon, samt i 
3D-animerte landskap hvor vekster danser og vibrerer som 
i en hallusinerende sanseopplevelse. Både dyrs og mennes-
kers kropper er fremstilt under press, kjøtt som på ulike 
måter skal fortæres av tenner eller tanker. 

Pandemien har sluppet taket i nyhetsbildet, men arbeider 
som har blitt skapt som en konsekvens av arbeidsforhold 
under “lockdown” tydeliggjøres i kunstnernes egne tekster 
om sine arbeider. Den pågående krigen i Ukraina gir seg 
til syne i malerier av utbrente vinduer, hvor kunstnerens 
arbeids prosess med nyhetene i bakgrunnen, skapte uven-
tede paralleller. Flukt over landegrenser og flukt fra virke-
ligheten er aktuelle temaer; hvor krig, den teknologiske 
samtiden og psyken representer ulike typer utfordringer vi 
møter i dag. Det høye tempoet vi både skaper og konsu-
merer i, knyttes i utstillingen opp mot medier, mat, rus, sex 
og mennesker. Kommentarer til teknologiens påvirkning på 
individ og relasjoner er definitivt tilstede, med tilhørende 
bedriftsideer som kan gjøre vår hverdag både enklere og 
mindre ensom. Samtidig som internett muliggjør vår eksis-
tens i flere verdener parallelt, ser vi også en tendens til 
søken etter svar tilknyttet okkulte tradisjoner. Teknologi 
kobles også opp mot teknikk i flere tilfeller, hvor digitali-
seringen av tidligere analoge teknikker knytter fortid til 
nåtid. 

Juryen har i år bestått av tre billedkunstnere fra kunstner-
organisasjoner på Østlandet: Sara Korshøj Christensen 
(BO), Hedda Roterud Amundsen (BKI) og Atle Selnes 
Nielsen (VKB). Som representant for et av årets visnings-
steder deltok Tina Rigby Hansen (Buskerud Kunstsenter), 
eksternt jurymedlem var Jérémie McGowan, i tillegg til 
Østlandsutstillingens daglige leder, Josephine Lindstrøm.

Lik og del, kom og se. 

Hedda Roterud Amundsen
Juryleder 2023
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Kunstnerne 
2023

Carsten Aniksdal 
Johan Urban Bergquist 
Sofie Brønner
Freja Burgess
Malin Bülow
Stein Are Kjærås Dahl
Line Solberg Dolmen
Victoria Durnak
Esra Düzen
Sofia Eliasson 
Jo Michael de Figueiredo 
HC Gilje
Jon Gorospe
Jonas Greni 
Ylva Gulpinar/
Christa Barlinn Korvald/
Signe Rosenlund-Hauglid/
Io Sivertsen 

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

Beatrice Guttormsen 
Hanne Grieg Hermansen 
Bianca Hisse 
Kaia Hugin
Katja Høst
Simen Kjellin 
Hilde Irene Knutsen
Yngvar Larsen
Kim Laybourn
Jannicke Låker
Onė Austėja Maldonytė
Adin Mušić
Duy Nguyen
Elise Nohr
Lars Sandås 
Erle Saxegaard 
Nils Elvebakk Skalegård
Qi Tan
Anne Karine Thorbjørnsen

s. 40
s. 42
s. 44
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
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Carsten 
Aniksdal  

Compressed Classics
2021
HD-video med lyd
08:51 min

Compressed Classics er en reaksjon på det økende tempoet i 
visuelle medier og i informasjonssamfunnet. Behovet for å 
kompri mere alle former for visuell kommunikasjon ned til en viss 
lengde og form er diktert av studioer, mediehus og app- utviklere. 
Filmene i dette verket byr opprinnelig på atmosfæriske, lange 
og reflekterende scener, sjansen til å bli forelsket eller bli dypt 
forstyrret, evnen til å miste seg selv og følelsen av tid og sted. 
Et utvalg av 9 europeiske filmer er nedskalert for et samtidig 
publikum med stadig mindre tålmodighet. I denne versjonen 
forholder hver av filmene seg til Instagram og dens 59 sekunders 
video begrensning.
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Johan 
Urban 
Bergquist 

The Oracle (dream-magic)
2022 – 2023
Performance og installasjon
Visning september 2023 i Fredrikstad

The Oracle (dream-magic) er en interaktiv performance som tar 
utgangspunkt i drømmer og drømmetydning. Ved hjelp av hånd- 
tegnede orakelkort som kan forutsi og tyde drømmer, tilbyr mitt 
alter ego lesing av orakelkortene til besøk ende i utstillingen. 
Mine egne drømmejournaler og scrap-books kommer til å brukes 
for å finne løsninger på tydninger av kortene. For oraklet handler 
det om å tyde tegninger, men det handler vel så mye om å tyde 
den besøkendes reaksjon på kortene som kommer opp. Scenen 
for drømmeoraklet vil fungere som en installasjon med drømme-
journaler, scrap books og orakelkort. 
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Sofie 
Brønner 

Tooth Wheel
2023
Furu, PVC rør, merino ull
40 x 40 x 25 cm

Pinch
2022
Furu
40 x 25 x 25 cm

Tooth Wheel og Pinch er skulpturer som føyer seg inn i en serie 
der jeg har arbeidet med furu. Jeg arbeider med og mot treets 
strukturer, og jobber med overflaten til den blir myk. Skulpturene 
mine inntar biomorfiske former, og jeg tenker på de som skap-
ninger som kan minne om et foster, lemmer eller anemoner. En 
rød tråd som kjennetegner min praksis og disse skulpturene er 
en fascinasjon for kroppen. Jeg tenker på kroppen som bevisst-
het, som en tynn skillelinje mellom en selv og andre, som et 
intrikat kjemisk maskineri. 



16

Freja 
Burgess 

With their backs to the salt desert
2021
Linen
400 x 200 cm 

Polyfilla rests besides fizzy pop
2021
Linen, sheep wool, linen yarn
300 x 200 x 10 cm

Polyfilla rests besides fizzy pop is a playful amalgamation of my observations and 
experiences. The piece begun with manually collaging paper copies of photos that I 
had taken – cutting and arranging them through intuition; combining figures, objects 
and landscapes. These collages formed the framework for the linen painting. After 
painting the scene, I then stuffed the textile with sheeps wool for the piece to gain 
solidity and strength; a more substantial, dimensional presence in the space. I further 
worked by hand stitching into the piece to cut through the scene – portioning the 
visuals and breaking up areas of colour. 

With their backs to the salt desert is based on the presentation of my perceptions 
and the transformation of my experiences and observations into a visual and tactile 
outcome. I have been focusing on valuing the everyday; on celebrating the seemingly 
banal. This title comes from a playful combination of objects from different situations 
into one scene – the contents of my fathers shed with preparations for the Seventeenth 
of May celebrations, with a summer day out in the Oslo Fjord.
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Malin 
Bülow 

to levitate 
2023
Performance installasjon i Siloen ved Buskerud Kunstsenter 
60 minutter
Visning 14.mai 2023 kl 13.00.

Jag brukar beskriva mina verk som elastiska interventioner 
mellan kropp och arkitektur. Det är huvudsakligen tre kompo-
nenter i mina verk; kroppen, membranet och en rigid, bärande 
struktur. Membranet blir en förlängning av kroppens gräns, ett 
andra hudlager som tänjs till den helt smälter samman med 
värdarkitekturen och vice versa.
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Stein Are 
Kjærås 
Dahl 

Et sted mellom mugg og fløyel #3
2022
Oljepastell, silketrykksduk, aluminium
50 x 50 cm

Et sted mellom mugg og fløyel #2
2022
Oljepastell, silketrykksduk, aluminium
50 x 50 cm

Et sted mellom mugg og fløyel #4
2022
Oljepastell, silketrykksduk, aluminium
50 x 50 cm

Et sted mellom mugg og fløyel er en serie arbeider hvor jeg har eksperimentert med 
forskjellige materialer og teknikker for å finne en taktil visualitet som kan relatere til 
mugg, sopp, alger, bark, jord o.l. Jeg har samtidig vært på jakt etter en måte å gjøre 
dem sårbare for ytre påvirkning; skjøre og forgjengelige. I disse arbeidene presser 
jeg oljepastellen gjennom silketrykksduken slik at den kommer ut på motsatt side som 
tynne tråder av fett og pigment. De er forgjengelige i kraft av at oljepastellen ikke 
herder og dermed ikke kan berøres uten at arbeidet forringes. De første testene jeg 
foretok går 4 år bakover i tid og de er fortsatt akkurat like sårbare. Arbeidene springer 
ut av et langvarig arbeid med Alnaelva og truede arter der. 
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Line 
Solberg 
Dolmen

'a race a ridge a record' 
2018/2023
Presenning, voksduk, silke, malerfilt, 
jersey, laken, oppheng i malt leire
165 x 180 cm

Field Trip er en verksserie av primært veggtepper, basert på 
brukte ullpledd, restmaterialer av presenning, bomulls laken, 
lycra og silkestoff. Verkene kom til etter en lek med fargesterke 
elementer i skisser på papir, laget med vannfarger, vokskritt og 
blyant. Jeg tok for meg idéer om visualiserte bevegelsesmønstre, 
mine egne daglige vandringer mellom hjem og arbeidssted, slik 
de ville fremstå kartlagt via GPS, men også fiktive linjer av 
insektsvirring, elektriske signaler i lufta, eller handelsvarer som 
er fraktet i lufta eller til vanns over verdenshav og kontinenter. 
Alt er i bevegelse; tanker, organismer i jordsmonnet, tida, lyset, 
blodet i årene våre. Jeg begeistres av å tenke på alt dette.
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Victoria 
Durnak

Familieromantikk
2022
HD-video med lyd 
08:00 min

Familieromantikk er inspirert av det japanske firmaet Family 
Romance som har over 800 ansatte skuespillere. Disse stiller 
opp hvis du trenger en venn, et spebarn å vise til din døende 
far eller en forlovede av det andre kjønn til bryllupet ditt – hvis 
du vil skjule at du er homofil. Min tese er at et firma som Family 
Romance kan blomstre i en tid der vår digitale tilstedeværelse 
strukturelt har endret våre sosiale relasjoner, normer, verdier og 
definisjon av empati. Gjennom prosjektet Familieromantikk 
ønsker jeg å oppnå ny innsikt om hvordan mennesker møtes i 
vår tid, hvilken rolle ensomhet spiller i livene våre, hvordan 
kapitalismen gjennomsyrer våre sosiale relasjoner, samt hva 
begrepene «fiksjon» og «virkelighet» innebærer i dag.

Filmen er laget i samarbeid med regissør Andreas Grødtlie.
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Esra 
Düzen 

Metamorphing Remnants (pink)
2022
MDF wood 
115 x 114 x 1.4 cm

Metamorphing Remnants (blue)
2022 
MDF wood
122 x 82 x 1.4 cm

Metamorphing Remnants (green)
2022
MDF wood 
85 x 60 x 1.4 cm

With the project Metamorphing Remnants I am seeking an 
answer to a specific question: “Are we alienated enough to be 
able to build something new out of our own alienation?” These 
woodworks represent “hybrid beings” that are constantly 
changing, mutating and metamorphing in order to survive but 
they also seek for their own utopia. In this project I aim to reflect 
the feeling of not belonging and the possibility of rebuilding 
something new from the feelings of rootlessness. I believe that 
alienation is about to or has already become how we live our 
lives in our society. It is time to embrace it. Now through our 
own alienation we can re-create, re-make, re-dream and 
rebuild all. 
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Sofia 
Eliasson 

Borgen (blå)
2022
Kleberstein, tinn
23 x 46 x 8 cm

Borgen (hvit)
2022
Kleberstein, tinn
15 x 39 x 8 cm

Borgen (grønn)
2022
Kleberstein, tinn
24 x 36 x 9 cm

Borgen er en serie skulpturer i kleberstein og tinn. De abstrakte 
inngraverte mønstrene i steinene gir assosiasjoner til bilder og 
symboler fra tidligere sivilisasjoner eller for historisk tid. Mønstrene 
stammer fra kartutsnitt av det 350 km lange gruvesystemet i 
Brevik utenfor Porsgrunn hvor det utvinnes kalkstein for produk-
sjon av sement. Borgen er også navnet på maskineriet som 
borrer ut gruvegangene. Skulpturene er skapt gjennom moderne 
teknologi, som datastyrt fresing, og tradisjonelle støpeteknikker 
med steinen brukt som støpeform. Prosjektet tar utgangspunkt i 
en interesse for forholdet menneske og materie, at geologih istorie 
også handler om nåtiden og hvordan vi daglig setter uforanderlige 
spor i landskapet for å bygge sivilisasjon.
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 Jo Michael 
de Figueiredo 

FOUR
2021
HD-video med lyd
01:37 min

De 33 ordene som blir lest opp i videoen er printet på ark 
skåret ut av Encyclopedia Britannica. De er deretter kontakt-
kopiert på analogt fotopapir i mørkerom, avfotografert og satt 
inn i videoen. Tematikken i mine verk er overveiende farget av 
en søken i det sjelelige dyp, sammenhenger som eksisterer i 
det skjulte, i det ubevisste, det underliggende og det ordløse. 
Jeg søker inspirasjon i psykoanalysen såvel som i zenbuddhistisk 
tenkning og praksis, og prøver med mitt kunstnerskap å nærme 
meg mellomrommet, mellom det bevisste og det ubevisste, 
mellom gjøren og væren, mellom det abstrakte og det konkrete. 
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HC 
Gilje 

ebb and flow 
2023
Installasjon med lys og mekanikk i 
Siloen på Papirbredden

ebb and flow er en lys-skygge installasjon som tar i bruk hele 
siloens volum, der en bevegelig lyskilde skaper et vekselspill 
mellom krympende lys og voksende mørke, voksende lys og 
krympende mørke. Det er en repeterende og suggerende instal-
lasjon som omslutter deg som tilskuer, og blir en slags pusting 
med lys og mørke. Jeg er er opptatt av persepsjon og transfor-
masjon av fysiske strukturer (rom, landskap, objekter, kropper) 
gjennom flyktige media som lys, projeksjon, lyd og bevegelse.
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Jon 
Gorospe

The Spot: Screen
2022
Videoskulptur med lyd
29:00 min

The Spot is a work that talks about the squatting of our gaze 
by advertising in public space. Illuminated posters and large 
screens are more and more part of our closest landscape in 
urban areas. During the last months, I have been filming and 
photographing advertising screens in public spaces. I am 
interested in how the camera can confront the images received 
from advertisements, by using the same tools that the image 
production system has. I use the camera as a tool to make visual 
pressure on the electronic billboards around the city. I push 
the form of these advertisements to the limit in such a way that 
abstraction prevails over any interpretative possibilities.
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Jonas 
Greni

Triangularis og Ego
2022
Olje på lerret
170 x 240 cm

Mine malerier er hovedsakelig figurative. Jeg er opptatt av 
hvordan vi oppfatter, opplever og ser på maleri i vår tid, hva 
som skjer i overføringen fra foto til maleriet. Motivene er hver-
dagslige scener og objekter satt sammen eller for seg selv. Ofte 
med små endringer eller fordreininger av perspektiv eller 
størrelsesforhold som også gir en følelse av at det er noe som 
ikke stemmer uten at man nødvendigvis kan sette fingeren på 
hva. Malerienes motiver er fremstilt uten noen annen tekst enn 
tittel for at det skal være åpent for tilskuers individuelle tolk-
ning. Det er en rikdom i dette både for kunstner og betrakter, 
nysgjerrigheten kan bli fantastiske tolkninger eller ren irritasjon. 
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Ylva Gulpinar
Christa Barlinn Korvald
Signe Rosenlund-Hauglid
Io Sivertsen

Vi går ned med stil og engangsgrill
2021
HD-video med lyd
16:15 min

Vi går ned med stil og engangsgrill er en eksperimentell kortfilm 
som utforsker utfordringene som oppstår når mennesker står over- 
for en uhåndterlig global krise. Filmen er skapt av fire personer. 
De deler alle den samme visjonen: At idéer blomstrer i en ikke- 
hierarkisk struktur. Musiker og lyddesigner Ylva Gulpinar og 
regissør Io Sivertsen skapte ideen og manuset. Sammen med 
produksjons designer Christa Barlinn Korvald og produsent 
Signe Rosenlund- Hauglid har de alle båret filmen kreativt og 
samarbeidet på tvers av de klassiske rollene i film industrien.
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Beatrice 
Guttormsen

Leilighet 420 fragmenter av et minne del 3
2022
Tresnitt
720 x 244 cm

Prosjektet har grunnlag i en undersøking av minner om egen 
oppvekst og fortid, med utgangspunkt i en leilighet jeg bodde 
i på Grünerløkka i Oslo. Fritt oversatt fra hukommelsen, skar jeg 
alle de objekter, drømmer og hendelser som kom til meg ned i 
treplatene. Den repetitive, langsomme handlingen av å skjære 
ut, ble som en meditasjon, og fikk meg til å huske. Minnene 
krysset hverandre, tid ble relativt, og alt ble til en mølje.
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Hanne 
Grieg 
Hermansen 

Solnedgang ved Romsås
2023
Fargeblyant på papir
70 x 50 cm

Fra Dale
2023
Fargeblyant på papir
70 x 50 cm

Tegningen er en del av en pågående serie med motlys bilder. Mine 
senere arbeider har dreid seg mer og mer mot lyset i ren form, 
der noe av målet er å skape bilder som oppleves blendende. 
Gjennom arbeidene undersøker jeg forskjellige måter opplevelsen 
av lys kan fremstilles ved hjelp av papir og blyant. Å etterligne øyet 
og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi er 
sentralt i flere deler av mitt kunstneriske prosjekt.
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Bianca 
Hisse  

Light & Power
2021
Stål, aluminium, lyspære, strømkabler
220 x 50 x 35 cm

Working through the crisis
2021
CCTV monitor, stålrør
00:20 min

Light & Power / Working through the crisis features an installation 
in which the body and the city’s infrastructures are closely 
intertwined. Electricity cables are rolled and twisted into them-
selves, and while the streetlamp still works, materials from the 
urban sphere are reassembled into a staged, non-functional 
setting. 

Working through the crisis was filmed in the months following 
the pandemic lockdown. It consists of a 20-second video where 
a person rolls down a bridge in eternal loop. The action refers 
to a constant pressure linked to performativity of labour, con-
veying both a feeling of despair within an absurd context, and 
an almost comical response to the demand of staying productive 
and work through an exceptional moment of crisis. The video 
is shown in a low key old cctv monitor, alluding to the point of 
view of public space surveillance footage.
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Kaia 
Hugin

Motholic Mobble part 3, 2022 utgaven
2022
4K video
07:22 min

Motholic Mobble part 3 viser en kvinne (kunstneren selv) som 
med monoton sirkelbevegelse kompromissløst graver seg sakte 
ned i bakken ved hjelp av sin egen kropp og muskelkraft. 
Kameravinklingen veksler mellom utsyn over et mektig landskap 
og nært fokus på bakkenivået hvor vi blir vitne til et direkte og 
sanselig møte mellom menneske og natur. Med en hårfin balanse 
mellom desperasjon og humor skildres det hvordan kvinnen i 
videoen med sitt nærmest håpløse prosjekt griper inn i og setter 
spor i landskapet. Samtidig kan det virke som en søken etter 
beskyttelse, eller et ønske om å knytte seg til og bli ett med 
naturen.
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Katja 
Høst

Månesyk collage I
2022
Foto, papir, glass og ramme
40 x 31 cm

Månesyk collage II
2022
Foto, papir, glass og ramme
60 x 45 cm

Månesyk collage III
2022
Foto, papir, glass og ramme
70 x 30 cm

I bokprosjekt Månesyk skaper fotografi, collage og tekst en 
personlig fortelling om tap og forsoning. Collagene berører 
tematikk knyttet til fotografiets rolle som minne spesielt og 
kunstens rolle som et rom for bearbeidelsesprosesser mer 
generelt. Å skjære den avdøde faren ut av fotografiet fremhever 
tapshistorien som er å finne i boken, og nye sammensetninger 
forteller om hvordan kunstneren leter etter sin far, etter relasjo-
nen, og et uttrykk for sorgen – ikke bare over det som er tapt, 
men også det som aldri var. 

Boken Månesyk lanseres på Østlandsutstillingen 2023.
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Simen 
Kjellin 

Rytter 01
2022
C-print på plate
120 x 90 cm

Rytter 02
2022
C-print på plate
120 x 90 cm

Rytter 03
2022
C-print på plate
120 x 90 cm

Hesten som motiv har hatt en viktig betydning gjennom kunst-
historien. Som symbol på frihet, styrke og maskulin kraft, men 
også menneskets makt over naturen gjennom rytterens temming 
av den. I serien Rytter har jeg fotografert hester under kirurgi, 
i sårbare posisjoner der de er fratatt egenskapene vi ellers 
forbinder med dem. I bildene har jeg brukt lang lukkertid for å 
fremheve dyrene som statiske, innpakket og åpnet opp, og 
menneskene som truende konturer og utviskede bevegelser 
rundt dem. 

Bildene er tatt på Dyresykehuset på NMBU på klinikken for hest.
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Hilde 
Irene 
Knutsen 

Totem 
2022 – 2023
Tre med akryl
150 x 21 x 5 cm (hvit/grønn)

Totem 
2022 – 2023
Tre med akryl
138 x 21 x 5 cm (brun)
 
Totem
2022 – 2023 
Tre med akryl
116 x 21 x 5 cm (rosa)

Ideen til installasjonen med de tre skulpturene har jeg fra totem-
pæler, men de kan også minne om menneskefigurer, soldater eller 
ornamenter. Jeg fascineres av forskjellige urbefolkningers uttrykk 
i kunst og håndverk. Jeg har saget skulpturene ut på en temmelig 
røff måte. Trestrukturen synes gjennom flere steder og kvister og 
defekter etter sageprosessen har jeg bevisst bevart, så uttrykket 
blir ganske spontant og primitivt.
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Yngvar 
Larsen

Window of fear 1
2023
Akryl på lerret
200 x 150 cm

Window of fear 2
2023
Akryl på lerret
200 x 150 cm

Dette er en serie med bilder jeg startet opp i forbindelsen med 
krigen i Ukraina. Det hele startet en måned før okkupasjonen, 
jeg fulgte med på nyhetene med et halvt øye og hørte ordet 
Ukraina, og i neste øyeblikket så jeg et utbrent vindu. Det som 
slo meg med det utbrente vinduet var kraften i den enkle visuelle 
formen. Et stramt svart rektangel, som oppløses i en myk svart 
form øverst. Som om Malevichs Svart kvadrat går i oppløsning 
(Malevich kom fra Ukraina). 
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Kim 
Laybourn 

The Animate Landscape
2023
3D-animation, 
CGI-render video, 
96000 HZ stereolyd
22:00 min

Videoværket The Animate Landscape er en 3D-animations film 
der skildrer en antropomorf natur, et menneskeliggjort landskab, 
der udgør filmens hovedperson. Landskabets planter handler 
anderledes, end vi er vant til, de er ikke passive og nærmest liv- 
løse objekter, som de ofte bliver betragtet som, men er derimod 
egenrådige og viljestærke, kunstigt besjælet via animationen, 
og ytrer sig højlydt, med stemmer af kakofonisk blade og grene, 
frie og vilde danse og udtryksfulde gestikulationer, fyldt med 
hektisk og oprørsk energi. Lydsiden består af Foley-lyd, hvor 
jeg, ved at anvende blade og stilke, performer alle planterne i 
filmen, og illustrerer planternes animerede og udtryksfulde 
bevægelser.
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Jannicke 
Låker 

Ultragrønn (Sjalusi)
2021
Videoperformance, HD med lyd
02:00 min i loop

Total
2021
Olje på treplate
33 x 24 cm

Breivika 1983
2021
Olje på treplate
24 x 33 cm

Jeg skaper steder der jeg møter det jeg frykter og denne gangen 
handler det om arv, identitet og om en ubotelig redsel for 
mørket. Verkene som vises i utstillingen er fra en større samling 
arbeider som er knyttet til hjembyen min Drammen og hytta på 
Rødtangen. Ultragrønn (Sjalusi), som er en videoperformance, 
deler motiv med maleriet Total fra haven på hytta og maleriet 
Breivika 1983 er fra badeviken like ved.
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Onė 
Austėja 
Maldonytė

(Uten tittel)
2023
Installasjonsverk på Store Gilhus Gård
900 x 1200 cm

I got interested in working with Store Gilhus gård because of 
its historical heritage and aesthetics of the building. My imagi-
nation is triggered by the heritage that ruins contain. I question 
how objects transmit knowledge and represent historical facts. 
The focus is on the surface of objects rather than actual archi-
tectural monuments themselves. Worn down surfaces reveal 
previous layers of paint, chalk that triggered my imagination and 
curiosity to know the stories behind and the knowledge that 
could be revealed. While shaping clay I recreate the aesthetic 
of falling pigments, it‘s the color and surface that I found inspi-
ration in. The drawing applied on top of sculptures could be 
read as a fragmented map or scheme. I don‘t leave instructions, 
markings or follow guidelines. These signs are made to deflect 
from the real world. I like to imagine the viewer being guided 
into a fictional space of their own. 
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Adin 
Mušić

In memory of the last signal
2022
Digital jacquardvev, antenner, stål 
komponenter og betong
250 x 150 x 150 cm

Jeg har brukt knuste skjermer som utgangspunkt for digitale vev. 
Vevene er drapert over eldre TV-antenner. Verket er en fysisk 
fremstilling av et «minne» om den moderne teknologien i vår 
tidsalder. Teknologiens tidsalder har praktisk talt gjort alt i livene 
våre masseproduserbare. Digital teknologi har endret måten vi 
opplever verden på. Internettet gjør det mulig å eksistere i flere 
verdener samtidig. I en verden hvor skjermen regjerer, er det 
mulig å ha sitt alter ego levende i en parallell virtuell verden – en 
slags krysning mellom personens opplevelse av sitt fysiske jeg 
og personens virtuelle speiling. Ved å transcendere til den andre 
siden oppstår et paradoks: man er (på en måte) tilstede, men til 
enhver tid fraværende
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Duy 
Nguyen

A trial of endurance without an end
2022
Treadmill, suitcase, rope, speaker, 
projector, media player, tripod
180 x 85 x 140 x cm

A trial of endurance without an end is a mixed media installation. 
As a refugee himself from Vietnam, Duy draws parallels to how 
our mind must sometime detach itself from our physical self in 
order to survive and move forward. The installation features a 
video that was filmed with a camera attached to the suitcase 
being dragged around the uneven streets of Leipzig. The video 
is projected onto the white suitcase. The background noise is 
recorded from wheels going over the bumpy pavement. A 
metaphor for the hard life immigrants often face. In the instal-
lation, Duy is reading a free-form poem describing his experi-
ences.
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Elise 
Nohr 

They closed my gym
2021
HD-video med lyd
07:34 min

Intill 
2022 
Performance 
20 – 30 min 
Visning 25.mars 2023 kl 15:00 på Buskerud Kunstsenter 

They closed my gym handler om å bygge sin egen utegym etter å ha blitt fratatt 
muligheten til å være på sin vanlige gym. Inspirasjonen kom etter nedstengningen av 
landet i 2020. I verket møter vi en person som har satt opp sin egen gym og utfører 
diverse øvelser samtidig som personen ser på seg selv i speil som er satt opp rundt 
omkring i området. Personen har også tydelig kvinnekropp, men er ikledd en badedrakt 
med print av en mannekropp. Som subtil kommentar til hvordan samfunnet forholder 
seg til forskjeller på nakenhet i forhold til binært kjønn. I verket tar jeg for meg det å ta 
plass i det offentlige rom, etter å ha vært ute og observert virkningen av nedstengningen. 

Intill er et performativt verk hvor du møter en person i kledd netting-catsuit, shorts, 
t-skjorte og caps. Personen sitter på gulvet omringet av solbriller. Etter hvert reiser 
personen seg, bytter solbriller og starter å feste solbriller i nettingen slik at kroppen 
dekkes av forskjellige solbriller som symbol på forskjellige identiteter. Videre danser 
alle identitetene sammen på samme kropp og rommet fylles med rytmer og lyder fra 
solbriller som treffer hverandre og omgivelsene rundt. I noen av solbrillene kan man 
speile seg og man inviteres derfor til å se selg selv i dansen og verket. 

They closed my gym: 
Idé/verk/performer: Elise Nohr
Foto: Marie Skogvang-Stork
Klipp: Marie Skogvang-Stork & Elise Nohr 
Assistent: Anne Kristine Brosstad
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Lars 
Sandås

Deep fried World (1)
2022
Olje og akryl på lerret
100 x 120 cm

Deep fried World (2)
2022
Olje og akryl på lerret
100 x 100 cm

Deep fried World (3)
2022
Olje og akryl på lerret
100 x 90 cm

Prosjektet Deep fried World består av en serie arbeider og 
handler om hvordan overkonsum preger de fleste aspekter av 
samfunnet vårt og bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget vårt. En av 
tingene jeg prøver å undersøke i dette prosjektet er: Hvor opp-
står vippepunktet der mat (eller andre ting som rus, sex eller 
generelt konsum) går fra å være noe appeti t  vekkende og spen-
nende til noe direkte frastøtende? Når går ting som appetitt, 
seksualdrift eller ønsket om å være et sosialt vesen fra å være 
grunnleggende elementer i menneskelivet til å bli ødeleggende, 
kvalmende krefter som ikke forener oss, men isolerer oss? 
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Erle 
Saxegaard

Peel
2021
Matter av EVA-skum, stålkroker, trestokk, MDF
160 x 400 cm

Catch
2021
Lær, polyestertråd, kobber
30 x 100 cm

Peel består av 24 ferskenfargede gymmatter som henger på 
kjøttkroker. De er laget som et klassesett med gymmatter for 
en gjennomsnittlig skoleklasse, en matte til hver elev. Mattene 
er formet for svært spesifikke bevegelser, der hver av de 24 
mattene er ulike. Mattene krever at utøveren former kroppen 
sin etter matten og dermed begrenser hva utøveren kan gjøre. 
I det en utøver former kroppen sin etter en av mattene blir hen 
et øyblikk en del av installasjonen og en slags levende skulptur. 
Med gymtimene fra barne- og ungdomsskolen i minne er Peel 
laget som en refleksjon rundt hvordan man forsøker å oppfylle 
ulike forventninger og krav som stilles til kroppen.

Catch er en basketball fanget i et basketballnett med et hånd-
tak. Jeg har vært inspirert av hvordan vi bruker tingene rundt 
oss og hva som skjer hvis vi tar bort funksjonen til tingen. Catch 
er en basketball i et nett, men hvordan den skal brukes må man 
tenke seg til selv.
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Nils 
Elvebakk 
Skalegård 

Just A Restless Feeling #87
2020
2 plastender, Lidl katalog, brent steingodsleire, fliser, betong
47 x 61 x 32 cm

Just A Restless Feeling #77
2020
Brent steingodsleire, "Animal table" (readymade)
63 x 27 x 26 cm

Just A Restless Feeling er navnet på en skulpturserie som 
kunstneren startet i 2013. Felles for disse er at de har elementer 
av uglasert brent steingodsleire i seg. Til dags dato er det 117 
skulpturer i denne serien. Just A Restless Feeling #87 og Just 
A Restless Feeling #77 fokuserer på reklamebransjen, forbruker-
samfunnet og en fremmedgjort, syntetisk dyreverden. Disse 
referansene står i relasjon til de organiske rå leireformasjonene 
som har en forankring i naturen og menneskets tidløse trang til 
å formgi. 
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Qi 
Tan

Cosmic Garden
2022 - 2023
3D animation
05:50 min

Cosmic Garden is a project that explores the concept of silicon- 
based life on a planet and delves into the meaning of other 
species' existence. The film begins with the formation of the 
pink planet DQ-999 during the doughnut galaxy's explosion 
and depicts life's emergence. However, the entire planet ulti-
mately collapsed and melt as time goes by. My artistic practice 
focuses on using plants and natural beings to overcome per-
sonal anxiety and uncertainty. The goal of this film is to build a 
magical and surrealistic world full of bizarre and beautiful 
species, referred to as a "utopia." The project aims to create 
an unreal healing world where people can escape from their 
anxieties.
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Anne 
Karine 
Thorbjørnsen

Uten tittel (lilac)
2022
Tekstilforskalet betong, tekstilimprintet betong, kamstål, skumplast, 
lycra, pvc, epoxy
180 x 60 x 60 cm

Uten tittel (snake)
2022
Tekstilforskalet betong, kamstål, skumplast, lycra, pvc, fuskepels
130 x 45 x 20 cm

Uten tittel (pink)
2022
Tekstilimprintet betong, kamstål, skumplast, 
silk dupion, knappenåler
135 x 45 x 45 cm

Prosjektet objets de la mode består av skulpturer i tekstilforskalet betong og drapert tekstil. 
Tekstilene er fuskpels og imitert dyrehud, formet med betong til fyldige, pressede, buktende 
lemmer som strekker seg oppover, rundt og sammen med det draperte tekstilet. De minner 
om kroppsdeler, men løsrevet fra en klinisk oppfatning av den fysiske kroppen. De tar opp 
i seg begreper som «formløshet» og «ikke-form», og peker på en sårbarhet – en samfunn-
struktur i hyperflux – som preger både samfunnet og enkeltindividet i det. Det at de minner 
om kropp gjennom form, skala og tekstil, men samtidig deformert og abstrakt, trigger en 
relasjon mellom verk og betrakter; en dynamikk av intimitet/avstand, gjenkjennelse/frem-
medhet, tiltrekning/avsky.



Hvert år deler Østlandsutstillingen ut en pris til et verk 
som utmerker seg i utstillingen. I 2022 fikk Espen Brænds-
rød prisen på 60.000 NOK for verket Feltarbeid (2020). 
Brændsrød forteller:
 
«Feltarbeid er et verk som har startpunkt i en undersøkende 
innsamling og akkumulasjon av naturmaterialer som sedi-
menter og jordarter gravet ut av bakken, tørket, siktet og 
samlet i bokser alt uten noen egentlig ide om videre bear-
beidelse. Det innsamlede materialet ble stående på gulvet 
i atelieret, likesom ventende på en overordnet, aggregativ 
idé - noe som kunne sette dem i en felles virksomhet. På 
ett eller annet tidspunkt i løpet av sommeren 2020 kom jeg 
til å huske land art-kunstneren Robert Smithsons setning 
«Real color is risky, not the lame stuff that comes out of 
tubes», og jeg kunne nå forestille meg hvordan disse ulike 
materialprøvene ville kunne fungere som fargepigment for 
en gruppe intime, ‘minimalistiske’ maleriobjekter. Feltarbeid 
setter, for meg, kunstverkets tvetydige forhold til sted, på 
spissen. Det er et typisk non-site arbeid. Maleriets ‘stoff’ 
er dannet fra det samme stedet som det også søker å være 
en avbildning av.»
 

Prisjuryen i 2022 var kunstnerne Javier Barrios og Anna 
Widén. De skriver om verket:
 
«Østlandsutstillingens pris gis til et kunstverk som ved 
første blikk kan virke nærmest minimalistisk, men som raskt 
avdekker en betydelig dybde og mange lag av refleksjon. 
Kunstverket kan gi assosiasjoner til raffinering og foredling, 
aspekter som preger vårt forbrukersamfunn. Utvinning av 
naturressurser i et altfor høyt tempo og omfang, er en av 
den moderne sivilisasjonens store utfordringer, og verket 
speiler de økologiske kriser som vi ennå ikke har klart å ta 
inn over oss. Når kunstneren gjennom dette verket vender 
sin og vår oppmerksomhet mot disse hverdagslige materi-
alene som finnes i nærområdet rundt atelieret, gir han oss 
mulighet til å undre oss over, og sette pris på våre egne 
omgivelsers rike og noen ganger uventede mangfoldighet. 
Gjennom systematisk innsamling av forskjellige typer fin-
malte mineraler, jordtyper og støv som deretter bearbeides 
og presenteres med stor nøyaktighet, manifesteres et 
innhold vi må ta på alvor. Verket Feltarbeid av Espen 
Brændsrød er et tidkrevende arbeid, som inviterer publikum 
til å studere det nært og langsomt. Juryen vil poengtere 
kunstnerens presisjon i behandlingen av materialet, noe 
som gir betrakteren et nærmest meditativt rom å være i.»

Østlandsutstillingens pris 2022 

Feltarbeid, 2020. Jordarter på MDF-plater. 95 x 270 cm.
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Logo: Buskerud kunstsenter

1.11.2013 - Idium AS - bent@idium.no - 22 00 84 52

Ny logo; kan brukes i ulike grå nyanser
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25.03 – 14.05 Buskerud Kunstsenter

02.09 – 22.10 Østfold kunstsenter


