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Velkommen til
Østlandsutstillingen
2016
Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arran
gere en årlig vandreutstilling i landsdelen, med fokus
på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og
presentasjon av kunstverk. Årets Østlandsutstilling er
den 37. i rekka, og skal vises i Akershus Kunstsenter,
Oppland Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter.
Det gode samarbeidet med etablerte visningsarenaer
har i løpet av de siste årene ført til en profesjonali
sering av presentasjonen av Østlandsutstillingen. På
hvert visningssted engasjerer vi oss dessuten på til
grensende arenaer. I forbindelse med visningen i Akers
hus Kunstsenter i Lillestrøm arrangeres det et fag
seminar med tema «Lokal? Regional? Global?». Når
Østlandsutstillingen skal vises i Oppland Kunstsenter
på Lillehammer, vil det bli vist to performance
arbeider; en i forbindelse med åpningen og en i for
bindelse med Litteraturfestivalen. Den lokale og
geografiske konteksten er utgangspunkt for disse to
performancene, der globale og allmenngyldige filo
sofiske problemstillinger undersøkes gjennom den
visuelle kunstens formspråk. I Vestfold Kunstsenter,
Tønsberg, vil en stedsspesifikk performance invitere
til en refleksjon av kunstinstitusjonens status i sam
spill med premissleverandøren: kunstneren.

Å vise samtidskunst til den oppvoksende generas
jonen er en annen prioritert oppgave for Østlands
utstillingen, og i år har vi et omfattende samarbeid
med Pilotgalleriet i Akershus og Den kulturelle skole
sekken i Oppland rundt formidling av utstillingen til
elever på 3. og 8.–9. trinn. Individuelle omvisninger i
alle tre institusjoner, kunstnersamtaler i utstillingen
og kunstfaglige arrangementer vil supplere selve ut
stillingen i de tre byene.
Østlandsutstillingen er en viktig årlig regional mønstring
med fri innsendelsesrett, og er en av få arenaer hvor
debutanter og etablerte kunstnere deltar på lik linje.
Disse premissene, samt anonym fagfellevurdering,
ligger til grunn for hver Østlandsutstilling, mens form,
presentasjon og innhold endrer seg fra år til år.
Innholdet i utstillingen bestemmes både av arbeidene
kunstnerne sender inn til den åpne juryeringen, og av
juryen som velger ut de endelige arbeidene til utstill
ingen. Hvorfor ble akkurat disse arbeidene sendt inn i
år, - og hvorfor valgte juryen ut de arbeidene du kan
oppleve på utstillingen nå? Aktuelle samfunns
spørsmål, kulturpolitiske premisser og personlige
erfaringer spiller inn på både juryen og innsenderen.
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Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte
representanter fra Østlandet, i tillegg til én represen
tant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens
daglige leder. Juryen har i år bestått av Marianne Tjønn
(kunstner), Hans-Martin Øien (kunstner), Tulle Ruth Koe
foed- Jespersen (kunstner), Monica Holmen (Akershus
Kunstsenter) og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).
Juryens egen uttalelse om utvelgelsesprosessen i år kan
du lese på neste side.
For Østlandsutstillingen er det essensielt at kunstnere
er involvert i alle prosesser, fra innsendelse av arbeid,
til utvelgelse, montering og formidling. Dette sikrer at
utøvende og kunstformidlende eksperter møtes i flere
prosesser, og det gir en anledning til å diskutere posi
sjoner med hverandre.
Østlandsutstillingen er preget av variasjon, hvor skif
tende visningssteder og samarbeidspartnere utfordrer
prosjektet og inspirer til nyutvikling av utstillingskon
septet hvert år. Fjorårets utstilling ble for eksempel
arrangert som en temautstilling i samarbeid med
billedkunstorganisasjonen i Schleswig-Holstein, mens
årets utstilling er uten tema og kun åpen for kunstnere
fra Østlandet.
Kunstnernes engasjement for vår regionale landsdels
utstilling er et absolutt nødvendig premiss for Øst
landsutstillingens eksistens. Vi ønsker derfor å takke

de rekordmange 491 kunstnere som gjennom sine
søknader bidrar til å bekrefte Østlandsutstillingen og
visningsarenaene på Østlandet som aktuelle scener
for samtidskunst. Og vi takker alle deltagende kunst
nere for å vise oss tillit til å presentere deres arbeider
på en best mulig måte i en kollektiv vandreutstilling.
Det rettes en stor takk til Østlandssamarbeidet og
fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark,
Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold for institusjonell og
finansiell støtte til prosjektet. Vi takker spesielt Opp
land fylke for raus støtte til stedsspesifikke kunst
faglige arrangementer, samt Skedsmo og Tønsberg
kommune for støtte til lokale arrangementer.
Vi takker juryen for dens engasjerende faglige disku
sjoner og grundige arbeid med å sette sammen en best
mulig utstilling. Dessuten er de ansatte i visnings
institusjonene i Lillestrøm, Lillehammer og Tønsberg
uvurderlige støttespillere for utviklingen og gjennom
føringen av alle tre visningene i år.
Velkommen til Østlandsutstillingen 2016!

Martina Kaufmann
Daglig leder Østlandsutstillingen
Hans E. Thorsen
Styreleder Østlandsutstillingen
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Jurytekst

Etter fem intense og lange dager med første- og andre
juryering, etter grundige diskusjoner og etter gjen
tatte omrokkeringer, kan årets jury stolt presentere
Østlandsutstillingen 2016!

på tvers av sjanger og uttrykk har vært ledetråder i
utvelgelsen av arbeider. Samtidig har vi også forsøkt å
la oss utfordre, og håper med det også å kunne utfor
dre publikum.

Først av alt vil juryen takke alle søkerne for interessen
for Østlandsutstillingen, for alle innsendte arbeider og
for den innsatsen som vi vet at dere alle har lagt ned i
dette. Det har kommet inn mange gode verk, noe som
ikke gjorde juryeringen enklere. Tvert imot. Favoritter
har blitt refusert, arbeider som utvilsomt er solide har
vi ydmykt måttet takke nei til. For i tillegg til å velge ut
de beste arbeidene, skal juryen også sette sammen en
utstilling som fungerer – der hvert enkelt arbeid skal
få komme til sin rett så godt det lar seg gjøre.

I utstillinger som baserer seg på fri innsendelse vil
man kanskje kunne spore noen tendenser, og til en viss
grad kan man si at Østlandsutstillingen «tar tempera
turen på samtidskunsten i regionen». I den grad årets
utstilling lar seg samle om tendenser, har juryen regi
strert at flere av arbeidene føyer seg inn i en trend
som man også ser ellers i kunstfeltet: Kunstnerne har
en følsomhet for materialene, og lar utforskning av
materialitet og mediets egenart spille en hovedrolle i
sine arbeider.

Til årets utstilling har 491 søkere sendt inn til sammen
1214 arbeider. Dette er det høyeste antall søkere på
mange år, og det er juryens inntrykk at den store inte
ressen gjenspeiler et stadig behov for alternative ut
stillingsarenaer. I kunstfeltet i dag finner man ikke
mange profesjonelt organiserte utstillinger med åpen
innsendelse, der alle kunstnere i regionen kan søke og
bli vurdert av en fagjury. I så måte viser søkertallet at
Østlandsutstillingen fortsatt har en relevans og be
tydning i samtidskunstfeltet.

Innholdsmessig ser vi også at kunstnere fortsetter å
bidra med alternative stemmer i den samfunns
politiske konteksten, og flere av arbeidene i årets ut
stilling innbyr til refleksjon og ettertanke. Dette ser vi
som verdifullt, og i tråd med et mål om at Østlands
utstillingen skal være aktuell også utenfor den hvite
kuben.

Til forskjell fra fjorårets Østlandsutstilling, har ikke
juryen i år arbeidet etter ett spesifikt tema. Det er
snarere et vidt spekter av temaer som behandles i de
ulike arbeidene som har kommet inn, noe vi anser som
en styrke i utstillingen. Kvalitet, relevans og spennings
forhold innenfor så vel ulike kunstneriske uttrykk som

Samlet sett opplever juryen at Østlandsutstillingen
2016 gjenspeiler en bevegelse i ulike typer uttrykk,
der de forskjellige arbeidene uavhengig av teknikk,
uanstrengt veksler mellom historiske referanser,
nåtidige skildringer og en framtidsrettet utforskning
av sitt medium.
Monica Holmen, juryleder og prosjektkoordinator
Akershus Kunstsenter, på vegne av juryen.
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Terje Abusdal

The Forest Finns

2014
Foto
40x50cm
terjeabusdal.com

Finnskogen er et stort sammenhengende skogs
område langs den svensk-norske grensa hvor finske
innvandrere slo seg ned på 1600-tallet. Migrantene –
kalt skogfinner – var en etnisk gruppe opprinnelig fra
Savolaks-regionen i nærheten av dagens Russland.
Den skogfinske kulturen i sin opprinnelige form eksi
sterer ikke lenger, men likevel føler flere og flere
nordmenn en tilhørighet til den. I dag er skogfinnen en
av Norges offisielle minoriteter, dog finnes det ingen
statistikk på antallet. Faktisk så er det eneste kriteriet
for tilhørighet til minoriteten at du føler tilhørighet –
uavhengig av din etniske opprinnelse.
Fotografiene i dette prosjektet utforsker hva det vil si
å være skogfinne i dag, tolv generasjoner senere, i en
tid når det tradisjonelle levesettet har forsvunnet og
ingen snakker språket lenger.
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Hilde Alfhei

Nøysomheten

2014
Foto
45cmx30cm

Jeg oppsøker og fotograferer hus som står tomme og
forlatte. Jeg fotograferer hjem i fysisk forfall, hus, rom
og interiører i ulike stadier av forvitring. Dette er hver
dagsinteriører fra vår nære historie; restene av et
Norge, et levesett, en estetikk og en måte å innrede på
som er i ferd med å forsvinne. Gjenstandene og om
givelsene som blir etterlatt, fungerer som vinduer til
en annen tid, til andre menneskers liv. Jeg fascineres
av disse historiene. Disse restene av et levd liv.
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Aleksander Johan
Andreassen

Alle Tankers
Slekt

2015
HD video.
24min
aleksanderjohan.com

I filmen Alle Tankers Slekt følger vi en ung mann som
hevder å være besatt av demoner. Gjennom hans åpen
het og unike perspektiv får vi innblikk i hvordan det er
å være i samfunnets ytterkant og hvilke konsekvenser
det har for han.
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Joakim
Blattmann

There is some space
in-between #2

2016
Glassplater, treklosser, kontakthøyttalere,
kabler, forsterkerkrets, laptop
3x50x50cm
jblattmann.com

Mitt arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installa
sjoner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid og konserter.
Jeg jobber med lyd som et bevegelig fysisk materiale.
Akustisk økologi, feltopptak, og objekters iboende akus
tiske egenskaper er tilbakevendende temaer. There is
some space in-between #2 er del av en serie flerkanals
lydinstallasjoner. Arbeidet tar utgangspunkt i gamle
glassplaters iboende akustiske kvaliteter i møtet med
utstillingsrommets egen akustikk. Jeg jobber med den
begrensede resonansen i glassplatene, og den eventu
elle motstanden denne får via sprekker, skår og støv, og
fra treklossene platene balanserer på. Dette gjøres ved
bruk av kontakthøyttalere festet på glasset. Lyddelen av
arbeidet består av et skjørt og lavmælt lydlandskap som
kan true med å briste ved en litt for brå bevegelse.
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Martinka Bobrikova &
Oscar de Carmen

økonomi, politikk,
skål

2015
Lydinstallasjon
madefromwaste.org

Being interested in the juxtaposition of the melody of a
message, we thought creating a soundscape in reflec
tion to the theme that we use in the value of power
within social systems. We want the people to reflect
through a summer hit - using the same melody and
changing the lyrics, on contemporary questions in
Norway. We see in the summer hit of 2014 in Norway a
good way to make our idea, as it is within parody in
Spanish word used in the hit. What is very interesting
to us, is to change the lyrics into Norwegian and see if
that might pose a similar parody, as the artist has app
roached creating a song with a Scandinavian version
but there is not existing yet one purely in Norwegian.
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Aud Bækkelund

Basal struktur

2015
Found object (ledninger)
164 x200 x10cm

Tvilens system. Nervebaner igjennom hjernen, impuls
utveksling gjennom datasentralen, kommunikasjon
eller mangel på signaler....
Alt du ser har røtter i det usynlige. Alt du hører har
røtter i det usagte.
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Siren Elise
Dversnes Dahle

Untitled
(Pursuit of Longing)

2015
Håndvev av lin, bomull, ull, akryl og skinn
150x200cm
sirendahle.com

Med utgangspunkt i tekstil og vev beveger mine ar
beider seg i grenselandet mellom skulptur og maleri.
Prosjektene tar form både som stedsrelaterte installa
sjoner og som abstrakte formale sammenstillinger.
Med en malerisk tilnærming bygger jeg opp vevde
strukturer. Arbeidene veksler mellom det vakre og
forgjengelige, og det intime og sårbare.
Med vevteknikk setter jeg sammen ulike materialer,
og binder organiske former og fragmenter på partier av
renningen. Partier der innslaget er fraværende, er like
viktige som de vevde delene av renningen. Når de vevde
arbeidene tas ut av veven, kollapser den stramme
strukturen. Tekstilene foldes, og nye former oppstår.
Arbeidene kan ses på som undersøkelser av materiali
tet og endringsprosesser, samt tvetydig undringer,
som en abstrakt tilstand, en tanke eller et minne
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Anne Marthe Dyvi

Å gjøre tid

2015
Video
9:30min
annemarthe.wordpress.com

Filmen portretterer en fange i Åna kretsfengsel sin
prosess med å dyppe stearinlys. Lysstøperier er det i
flere norske fengsler. Her produserer de mest hard
barka kriminelle i Norge de mest møysommelig dyp
pede stearinlys. Det er en kontrast jeg har ønsket å
fange på video.
Tid er et altomfattende tema, i kunsten generelt, og
arbeidet mitt med dette verket. Målingen av tid, og er
faringen av tid. I arbeid, soning og i selve brennetiden
til et stearinlys.
Den innsatte, Emanuelle Okeke, soner en lang dom og
under høy sikkerhet. Når han har sonet ferdig vil han
bli utvist av Norge.
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Marisa
Ferreira

Expanded
series II

2015
Pulverlakkering på aluminium
200x160x35cm
marisa-ferreira.com

Hvordan utforske verkets sanselige muligheter i direkte
interaksjon med betrakteren?
Hvordan kan vi gå utover det første inntrykket mot erfa
ringen?
Ved å gjøre dette, på hvilken måte endres den kunst
neriske opplevelsen?

Expandes series II er et tilsiktet tredimensjonalt maleri,
frodig og åpent for tilfeldigheter og variabler i artikula
sjonen av ulike lag, deler og dybde, harmonier og farger.
Ved bruk av Pythagoras læresetning for å definer vinkler,
har jeg omhyggelig inkludert dens elementer for å jobbe
med maleriets ontologi, spørsmålet om hva det kan være,
dets betingelser, proporsjoner, fysiske attributter og så
videre.
Fordi kroppen både er født ut av rom og kjernen alt rom
ekspanderer rundt, blir ikke forskningen i mitt arbeid
hvordan man forstår rom, men heller hvordan man
åpner seg nok til å oppfatte det. Det blir dermed en for
lengelse av Duchamp’s forestilling om at en betrakter
fullfører verket, verket viser mitt ønske om å tilby en
intuitiv, følelsesmessig og fysisk opplevelse for betrak
teren.
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Hanne Lydia
Opøien
Figenschou

The Bag

2015
Farveblyant på sort papir
110x75cm

Tematisk befinner mine arbeider seg innenfor områder
som kjønn og identitet gjennom medier som tegning,
tekst og video. Gjennomgående er interessen for det
tydelige, offentlige kombinert med det intime. I tegning
har det dekkede selvportrettet vært tema med refe
ranse til ulike kulturers strategier for å uttrykke iden
titet gjennom tildekking og avdekking av kroppen.
Grepet kan tolkes som et behov for å danne et eierskap
til selvportrettet som har vært menns domene gjen
nom kunsthistorien. I kontrast til tidligere billedspråk
er uttrykket i nyere tegninger tonet ned for å skape en
kjøligere distanse. Verket er hovedsaklig holdt i grå
skala i varme og kalde fargetoner utført med farve
blyant på sort papir. Uttrykket representerer en for
lengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av
personene forteller historier gjennom motivenes karak
teristika og uteblivelsen skaper rom for tolkninger.
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Charlie
Fjätström

Tourist Geiranger
Falafel brothers
2015
Analog fotografi, digital inkjet print
10x15cm
charliefjatstrom.com
ucsscandinavia.com

Är det här livet? eller är det där livet? Det kan vara den
tråkigaste och mest uttjatade frågan som finns men
samtidigt är den väldigt intressant, Vad är meningen
med livet?
Det låter så överdådigt och ogripbart, och när du väl
börjat tänka på det kanske själva tanken förstör ditt liv.
Första gången jag började tänka på det var första
gången jag kände dödsångest, Vad i helvete är det jag
håller på med? Är det här allt? När kommer jag att dö?
Snart? Och hur? Långsamt? Självklart var jag bakfull
och hade ingen aning om vart jag vaknade någonstans
eller vilken dag det var, men någonting i mig hade änd
rats. Jag hade börjat se ett slut på mitt liv.
90 % av gångerna jag tänker på döden, livet eller min
egen existens är när jag är bakfull, men jag är rädd för
att innan jag har fyllt 40 så tänker jag inte på något annat
än döden, bakfull eller inte. Så istället för att gå runt
och vara rädd för döden, livet och hundar hela tiden så
bestämde jag mig för att starta detta projekt, Är det här
livet? Eller är det där livet? För min egen del och för er
andra som går runt och tänker på den eviga frågan om
existens. Jag åker till nya platser möter människor tar
bilder av dem (Inte av alla hela tiden, bara när platser
na verkar säkra och personerna verkar snälla, så att de
inte får för sig att ta död på mig eller något i den stilen)
För att lära mig om mig själv och om andra.
Vad går livet ut på, är det två vänner som somnat på ett
kebab hak med alla sina saker och deras mat strött över
bordet? Eller är det en kvinna som dansar och sjunger
för full hals på den lokala dansen i en by med 300 inne
vånare
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Mona
Grønstad

Mitt skip
er lastet med

2014
Akvarell på papir
120x165cm

I denne verden hvor mennesket er en liten brikke.
strekker våre liv seg mellom drøm og virkelighet. Dit
livsreisen tar oss, styres av våre valg og tilfeldigheter.
Men det finnes en iboende kraft til å finne vegen videre
for oss alle. Dette er bakteppe for disse arbeidene.
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Johannes
Borchgrevink
Hansen

Johannes
Brukskunstvrinsk
Hansen

2015
Tresnitt
60x40cm
johannesbhansen.wix.com/johannes

En maler som lager et vakkert stilleben prøver å holde
fast ved det flyktige. Det er vel en vanlig grunn for å
jobbe med bilder: sorgen ved å befinne seg ”i” tiden.
Jeg driver med det samme, absurditeten ved å eksi
stere er bare mer outrert illustrert i mine arbeider.
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Emmy Harnes

Integritet I

2015
Akryl på lerret
90x70cm

Menneskeliggjøring av dyr er i kunsten ofte brukt som
et virkemiddel for å uttrykke menneskelige egenskaper
og følelser. I dyreportrettene jeg maler forsøker jeg å
romme både sårbarhet og styrke. Jeg lar dyrene pos
ere påkledd, og de møter oss med et direkte blikk. Selv
om blikket er fast og tilstedeværende, prøver jeg sam
tidig å antyde det sarte, hudløse og ubekvemme ved
dem. En følelse av at de er konfrontert med en verden
de ikke ønsker å være i – likevel står de støtt, i klærne
sine, avventende og tålmodige, mot en uskyldsblå bak
grunn. Det er grunnleggende menneskelige følelser
jeg søker å fange – og det tvetydige og bakenforliggen
de som det ofte ikke er ord for.
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Line Hatland

Over Streken

2015
Video
23min
Produsent: Eirin Høgetveit/ Medieoperatørene

Dommeren vil legge tiltalte i bakken, sykepleieren
skade pasienten og presten frykter at han vil kaste barna
utfor klippen.
Jeg vil utforske påtrengende tanker, et svært vanlig
psykologisk fenomen. De fleste av oss har dem fra tid
til annen, også de beste av oss.
Du kan enten være redd for dem eller le av dem. Hvis
du våger å utforske dem er det mer sannsynlig at du
ufarliggjør dem og forblir mentalt frisk.
En eksperimentell hybridfilm hvor karakterenes indre
liv er en del av hvordan de erfarer arbeidet sitt. Klassisk
observasjonell dokumentar blandet med iscenesatte
sekvenser.
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Dorthe Herup

Førstereisgutten

2013
Ull og bomull
200 x140cm

“Førstereisgutten”.
Et meget treffende norsk ord.
Arne, 14 år og nykonfirmert har fått sin første hyre.
Han skal ut med seilskuten Sif av Marstal.
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Live Haug Hilton

Bensen

2015
Akryl på mdf-plate
60x120cm

Min kunstneriske praksis handler om aspekter ved
livet utenfor kunstverdenen, det såkalte hverdags
livet, og kvaliteter og skjønnheten med det livet. I ar
beidene mine har hverdagslige steder og landskaper
vært hovedfokus, med en særlig fasinasjon for indu
stri og arbeiderklasseområder.
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Kristin
von Hirsch

Semaphore do not give in
2015
Fotomontasje
120x80
kristinvonhirsch.no

Vi former våre landskap, de preger våre ansiktstrekk.
Engasjement for, og undring over menneskelig “bygge
aktivitet” av alle slag, – og sporene av den – ligger til
grunn for det meste av det jeg gjør.
SEMAPHORE - A Silent Speech Act
Tegn/kodesystemer/språk finnes overalt hvor menne
sker ferdes. Overalt og hele tiden tyder/leser vi – og blir
lest, for det er igjennom denne utvekslingen at vi blir til
– eller ikke.
Enkle ytringer fremstår ofte som banale klisjeer når de
blir utsagt offentlig. Det betyr ikke at de er uviktige. Så
hvordan beholde det enkle enkelt? Uten å bli platt, og
uten å gå veien om bannere eller haiku?
Semaphore er et ”universelt” tegnspråk med sterke
tradisjoner for bruk tilbake til 1600-tallet. Med sine 26
tegn/bokstaver er det skapt for å kommunisere kort og
klart – på avstand. Flaggene som brukes er i hovedsak
røde og gule og fungerer som forlengelse av et sett
gitte armbevegelser. På grunn av digitaliseringen av
verden er det i dag nesten glemt.
Spørsmål som har opptatt meg underveis: Når betrak
teren selv må gå aktivt til verks og tyde ytringen; vil det
åpne for en “nærere” forståelse enn om man får den i
form av en tittel? Hvor mye har konteksten å si for yt
ringen – både den som finnes i bildet, og den betrak
teren bringer med seg?
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Hanne Frey Husø

Hornfels

2015
Blandede teknikker, kunstnerbok, video
26x30cm
Video 5:53min
hornfels.freyhaus.no

Prosjektet Hornfels er et arbeid som tar utgangspunkt
i Riksarkivet, og dets mengder av arkivmateriale. Horn
fels består av en film, en nettside og en kunstnerbok. I
filmen «Hornfels» brukes papiret og den prosessen det
er å lage papir som metaforer på tid, arkivering av per
sonlige minner, bevaring av kultur og personvern. Pa
pirene farges med ulike naturlige pigmenter som fram
står som merkelapper på de mennesker som har
etterlatt seg arkivmateriale - eller som etiketter, for å
bruke et utrykk fra arkivene.
Papirene som lages i filmen og farges i ulike farger
danner igjen utgangspunkt for boka «Hornfels». Boka
Hornfels er en gjennomgang av kunstnerens egne
notatbøker som går tilbake til 2012, da prosjektet be
gynte. Det å skrive er gjennomgående i boka - og den
begynner som et ærlig forsøk på å beskrive et enormt
arkiv - som vil vokse til en ufattelig størrelse i elektroni
sk form. Det fattbare, det hångripelige, håndfaste pa
piret, framstår som noe forsonende - og boka ender i
selve skriveakten som den endelige helbredelsen.
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Christine
Istad

Hong Kong
#01 #02

2014
Foto C-print på aluminium
70x100cm
christine-istad.no

I prosjektet ”Made in Hong Kong” tar jeg utgangspunkt
i byens høyreiste arkitektur og kompakte urbanitet og i
det ligger en implisitt interesse i å undersøke menne
skets muligheter for tilpasning versus fremmedgjøring.
Hva skjer med nedarvede tradisjoner og verdigrunnlag
når høyteknologi og effektivitet overtar definisjons
makten?
Fotografiene er både minimalistiske og ekspresjonis
tiske, og er en utforskning av det maleriske potensialet
i fotografiet og en søken etter det ultimate abstrakte
motivet. Arkitektur er utgangspunktet for fotografiene.
En bygning kan være referanse til farge, lys, form, dybde,
repetisjon og komposisjon. Denne behandlingen av de
ulike motivene skaper et abstrakt, reduktivt og ekspre
sjonistisk uttrykk. Med de enkle repetitive detaljene og
en forkjærlighet for minimalisme ønsker jeg å skape en
ny dimensjon til hvordan vi betrakter det urbane
landskapet. Øyeblikkets kvalitet er det essensielle og
bildene blir ikke manipulert i ettertid.
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Karl Eivind
Jørgensen

Biografi

2015
Betong og akrylmaling
51x120x10cm

Hvordan en setning formuleres har så enorm betydning
for hvordan dens budskap oppfattes og gjør at det å
skulle konstruere en mer eller mindre nøytral og korrekt
nedtegning av en historie er nærmest umulig. Hvordan
vi husker er til og med noe som lett kan klusses med.
Jeg tar derfor utgangspunkt i faktiske dokumentasjoner
av min egen tilværelse som at skrittelleren på tele
fonen min registrerte at jeg gikk flere skritt i juli enn jeg
gjorde noen annen måned. Telenor har registrert at jeg
har snakket 18 ganger i telefonen de siste to månedene
og samtalene varer som regel rundt 50 sekunder og
dette er jeg sikker på at stemmer. At det ikke er noe jeg
selv har diktet opp.
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Marthe Karen
Kampen

Sushi

2013
Hel bjørk skåret med motorsag,
malt med akryl og fluoriserende
10-100 kg, 120x50x40cm (variabl str.)

Sushi sushi sushi, jeg vandrer innover i skogen med
vernestøvler og rosa ullgenser. Jeg leter etter gull, etter
levd liv, etter tegn, etter poesi. O’ du gamle bjørk med
lærbukser og vispesveis. Deg skal jeg felle, legge til
jorden og håndtere med hard hånd, med lett hånd, så
med en forsonende hånd. Du trer ut av et maleri, ut av
en skog, inn i en låve, inn i et menneske. Sushi som et
egg i hånden til å kjele med, sushi som en våt fisk i
munnen, sushi som et øyeblikk i tiden.
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Jan Marius
Kiøsterud

Playing solitaire
while doing yoga
on a pile of coffee
cups wearing a
pink dress

2015
Keramikk
34x27x17cm
jmkiosterud.com

Verkene mine handler om kjønnsroller sett ut ifra en
heterofil, hvit vestlig manns ståsted, hvor kjønnsrollen
utfordres på bakgrunn av dette i en feministisk kon
tekst. Den heteronormative mannen er like bundet av
kjønnsrollemønster og strukturer som kvinnen, noe jeg
anser som en sentral del av den fjerde feministbølgen
vi nå befinner oss i.
Den normative mannens kjønnsrolle blir ofte glemt i
denne debatten ettersom rollen regnes som ”det nor
male”, og derfor blir usynlig. Samtidig gir denne rollen
flere sosiale fortrinn og sosial status, noe som bidrar til
at den stort sett ikke blir stilt spørsmål ved. Jeg belyser
hvordan denne rollen like gjerne er et fengsel, på tross
av at den befinner seg øverst i verdenshierarkiet.
Arbeidene er en del av en serie keramiske skulpturer
som jeg betrakter som situasjoner eller dagboksider.
Ved siden av å ta opp temaet om kjønnsrollemønster,
portretterer disse livssituasjonen til unge kunstnere,
med meg selv som modell. En livssituasjon som preges
av lav inntekt og usikkerhet rundt ens egen kunst,
hverdag og fremtid. Situasjonene som portretteres kan
også ses på som ”ting jeg gjør når jeg egentlig burde
jobbet med kunst”, en situasjon som de fleste menne
sker, uavhengig av yrke, kan kjenne seg igjen i.
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Ulf Kristiansen

1916

2016
Video
04:03min

1916
En musikalsk animasjonsfilm som omhandler krigens
redsler.
Søle, blod, rotter, søppel, frost og død. Millioner av unge
soldater kjempet og døde i skyttergravene under første
verdenskrig, langs en frontlinje som knapt beveget seg.
I 1916 sto slagene ved Verdun og Somme. Tyskerne
startet sin første offensiv ved Verdun i februar, men
franske styrker lyktes i å stanse deres fremrykning,
med enorme tap av menneskeliv; 770.000 døde og
sårede. I juli startet britiske styrker krigens største
slag nær elva Somme. Slaget etterlot 1,2 millioner
døde, sårede eller savnede, uten større territoriell
gevinst.
I 2016 har vi ingenting lært.
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Mona K. Lalim Reconstruction site

2014
olje og bladgull og aluminium på lerret
200x300cm

Tittelen «Reconstruction site» henviser til rekon
struksjon av billedrom, hvor blikket møter spor av
arkitektoniske detaljer, fargerenyanser og strukturer
som kunstnerens blikk har festet seg ved. Maleriet er
satt sammen av paneler, hvor sammenføyningen un
derstreker at verkene er utsnitt av opplevelser av
arkitektoniske detaljer komponert til et hele; som en
bygningskonstruksjon.
Ved eksperimentering med det klassiske oljemaleriets
tekniske muligheter i farge pigmenter og teksturer
gjenskapes opplevelsen av de ulike lagene av maling
som skjuler seg i veggene i historisk rom.
Maleriene har en meditativ kvalitet hvor opplevelsen av
tid er sterkt tilstede.
Ved å åpne opp for visuelle refleksjoner i billedflaten
fremstår maleriene som «memory sticks», som stimu
lerer til gjenkjennelse av rom.
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Karen Lidal

Body/City (Moss)

2015
Filt fra Mongolia
karenlidal.net
110x40x40cm

Å gå handler om å møte og innta omgivelsene, byen og
veien, med en plan, eller uten. Gjennom bevegelse får
jeg orden på rommet rundt kroppen, og et kart risses
opp.
“Body/City (Moss)” er del av en serie skulpturer i filt
som har utgangspunkt i bykart over nærområdene hvor
jeg bor og jobber med kunst, i Oslo, Berlin og Moss. I
prosjektet undersøker jeg samspillet mellom logikk og
sanser, og hvordan man blir kjent med et sted. Bykart
er skjært ut av filt, men de mister sin form og sin mening
som kart når de henges så de kollapser. Abstraksjonen
gjør at man må forholde seg til dem med sansene, som
materiale og form, de danner nye landskap og blir nye
tegn.
Filosofen Deleuze beskriver filt som nomadenes materi
ale, i motsetning til staten som kan sammenlignes med
et vevd teppe, et system av innslag og renningstråder,
planlagt og avgrenset i vevens grid. Filten derimot kan
produseres endeløst utover i alle retninger, uten en
fastlagt plan. Filten jeg har brukt er produsert av no
mader i Mongolia. Der bruker de filten til å ha over og
under seg på sine reiser på steppene. Dette gir mening
i arbeidet som har utgangspunkt i kart og i mine beve
gelser gjennom byen.
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Anne Cecilie
Caroline
Brunborg
Lie

Column #2

2016
Performance
varighet ca 3 timer +/annececilielie.com

Med våre kropper skaper vi sosiale rom der vi både blir
bekreftet som individer og utvider vår bevissthet. Det er
gjennom vår kropp at verden kommer til kjenne.
Det finnes synlige grenser som bestemmer hvordan vi
skal bevege oss i forhold til den fysiske verden som vi
omgir oss med og usynlige grenser som normer og
kulturelle og sosiale spilleregler. Vi strekker oss både
fysisk og psykisk for å passe inn og bøyer oss for kon
vensjoner.
Gjennom kunsten kan man vise sin virkelighetsoppfat
ning der betrakteren må forholde seg til kunstnerens
verden. Kunstneren må selv forholde seg til institu
sjonen som er rundt den.
I «Column», bildet, bygget jeg ned taket i Galleri Fisk til
min egen høyde og jeg stod i rommet som en søyle. Slik
kunne jeg tvinge betrakteren inn i min virkelighets
forståelse, samtidig som det er jeg som holder oppe
denne tilsynelatende begrensningen.
I «Column #2» har jeg måttet forlenge min egen kropp
for å nå opp til taket. Jeg setter ikke lenger premiss
ene, men må forholde meg til rommet og i bredere for
stand, institusjonen. Jeg strekker meg som en søyle for
å tilpasse meg og holde den oppe.
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Sarah Vajira
Lindström

Unidentified
Objects

2014-2016
98x57x116cm
sarahlindstrom.com

Utgangspunktet til Unidentified Objects har vært min
egen besatthet av å samle på former og ting jeg finner i
naturen. Det er en samling som p.d.d består av nesten
100 små, uidentifiserbare objekter. Objekter som til
synelatende ligner noe en kan ha funnet ute i skogen
eller nede i havet, men som er tilvirket og består av syn
tetiske eller fremstilte materialer, formgitt for hånd. De
er naturlike gjenskapninger av fiktive, ikke-eksisteren
de organismer.
Verket består av flere eksperiment med ulike teknikker
og materialer. Jeg har arbeidet med knyttetekniker,
varmefiksering, broderi, smelting og brenning av mate
rialer som tekstil, plast og gummi – med transparens
og i lag på lag – med det som skjules og det som får
komme frem. Objektene er presentert i petriskåler,
glassrør og bokser og gir tydelige assosiasjoner til et
sterilt laboratoriemiljø, et sted de blir undersøkt,
observert og forsket på.
Ønsket med verket er å vekke nysgjerrigheten og å gi
besøkeren opplevelsen av et kuratert møte med na
turen; et besøk i et naturhistorisk arkiv eller på et
mikrobiologiskt labaratorium.
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Ana Maria
Lopez

Sim
Salabim

2015
Collage av tre og papir
Variabel

Selv om jeg ikke ser den andre, er jeg klar over hans/
hennes tilstedeværelse på grunn av min skam
Jean-Paul Sartre

Den brennende følelsen av skam, opplevelsen av å være
fremmedgjort, dømt av andre som uverdig, uønsket
eller uriktig – ikke bare i den spesifike handlingen, men
i ens selve eksistens – etterlater det skamfulle subjektet
uten noe sted å være, og like fullt uten noe sted å
gjemme seg eller å rømme. Uten støttende relasjoner
til andre er jeg ikke bare overlatt til meg selv som individ,
men mine handlinger og min integritet blir underminert
av denne utelukkelsen.
Lisa Guenther
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Odd Maure

Falling

2015
Kull på papir
25x32,5cm

Tomme gater. Øde plasser. Folk samler seg. Noen løper.
Det har skjedd. Noe kommer til å skje.
Bildet er fra serien “Intimations of violence” og prøver
å formidle den diffuse og påtrengende følelse av vold
og terror som stadig glir nærmere. Motivene i serien er
om handlinger som tilsynelatende ser uskyldig ut, men
i sin uskyld skjuler en fare, en vagt oppfattet trussel.
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Eline Medbøe

Remains

2016
Tekstil (brukte klær)
120x90x10cm

Da jeg var liten leide vi et gammelt hus vi ferierte i. På
loftet fant vi en gammel undertrøye som var stoppet så
mange ganger at det opprinnelige stoffet var byttet ut
med stoppetråd på stoppetråd. Det gjorde stort inn
trykk på meg og jeg har vært fasinert av stopping- og
lappeteknikker siden. I arbeidene mine bruker jeg tek
stiler som klær, sjal og møbelstoffer. Noen er veldig
gamle og skjøre andre er nyere, masseproduserte,
men felles er at de alle har vært i bruk. Tekstilene viser
tegn på levet liv gjennom slitasje og bruk, men røper
ikke for oss hvilke skjebner og historier de har vært en
del av.
Jeg er opptatt av handlingene jeg gjør når jeg bear
beider tekstilene. Det er noe nådeløst og brutalt i å sy i
et skjørt, vakkert plagg som noen har båret tett inntil
kroppen. Det å stikke nålen gjennom stoffet og repeti
sjonen.
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Ingrunn
O. Myrland

Forviklinger

2015
Tekstilinstallasjon m/ treobjekter
Variabel

Jeg jobber hovedsaklig med teknikker under felles
betegnelsen skulpturell søm. Jeg forsker på måter å
formidle stemninger og temaer på, ved å bruke tekstile
virkemidler som spiller på gjenkjennelighet og asso
siasjon.
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Greger
Stolt Nilsen

I love it,
but I hate this

2014
33x33x50cm
Tre, metall, elektronikk, motorer,
hattestrikk, pianotråd
gregerstoltnilsen.net

Gjentagelser, regler, mønster og kaos – jeg bruker dem
til å realisere en tanke, en følelse eller en idé som nekter
å forlate hjernen min før den har fått materialisert seg.
Dataprogrammering, elektronikk, video og maling
brukes ofte i produksjonen.
Ideene har sitt utspring i «Hva om..»-spørsmål, og
disse ideene videreutvikler seg parallellt med verkets
realisering.
«I love it, but I hate this» startet med «hva om jeg
bruker mange motorer?». Deretter bestemte jeg at
motorene måtte stå i en sirkel, og så at alle skulle be
finne seg i forskjellig høyde. Alle motorene skulle gjøre
samme jobb, men uten hensyn til hverandre. Ved å la
dem trekke i en strikk i hver sin retning, ble det også
motarbeidelse dem i mellom. Alle beveger de seg etter
samme enkle mekaniske algoritme, men sammen
danner de bevegelse i strikken, som er i kontinuerlig
forandring.
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Cecilia Jiménez
Ojeda

Matrest

2014
Blyant på papir
21x24cm

Jeg benytter nesten utelukkende trykkblyant på glatt
(matt) papir når jeg tegner. Jeg har eksperimentert
med ulike formater fra 20×12cm til 150×100cm. Ofte
baserer jeg meg på fotografier. Disse fungerer som et
slags researchmateriale, et utgangspunkt for teg
ningen. Poenget er ikke å lage eksakte kopier. Selv om
tegningene mine er naturlike er de ikke kopier av natur.
Jeg tenker på dem som fiksjoner; de karikerer, over
driver og dramatiserer det de avbilder. Likevel er den
nestenfotografiske teknikken delvis anonymiserende;
den tidkrevende, møysommelige produksjonsprosessen
gjør at man stadig befinner seg på vippen mellom dikt
ing og et nesten maskinelt arbeid.
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Janne Paulsen

Staircase

2015
Photopolymer etsning
21x29,7cm

Innholdet i denne serien av arbeider kretser rundt de
allmennmenneskelige temaene identitet, livsreiser og
mellommenneskelige relasjoner. Bildene er en fysisk
representasjon av tanker, erfaringer og emosjoner.
Figurene er blitt til i en søken etter identitet, følelses
messig forankring og identifisering av ståsteder i livet.
Tankene materialiserer seg i mine arbeider som objek
ter, figurer eller former.
Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom strek og tre
dimensjonal form. I prosessen forenkles formspråket
og temaet tydeliggjøres. De arkitektoniske og skulptu
relle formene settes i et åpent rom hvor lys og skygge
understreker figurenes form. Etter fotografering og
digital bearbeiding overføres bildene til en foto
polymerfilm som tilslutt trykkes som dyptrykk. Jeg
står selv for alle leddene i denne arbeidsprosessen.
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John K.
Raustein

Villnisets koloni
(lydløs klang)

2015
Div tekstil, fyllvatt, metall, bladmetall, treverk
250x150x150cm
johnkraustein.com

Mitt kunstnerskap springer ut fra min fascinasjon for
det tekstile materialet og dets unike evne til å bære på
fortellinger, erindringer og minner. Abstraksjonen av
mentale minner står sentralt sentralt. Jeg utforsker
tekstilenes assosiative potensial. Jeg drives av trangen
til å stadig utforske nye muligheter med mål om å
trenge dypere inn i spørsmål vedrørende identitet og
erindring. Jeg er kontinuerlig på søken etter hvordan
vage minner kan gis et fysisk uttrykk. Igjennom formale
undersøkelser forsøker jeg å gripe minnenes fysiske
forankring. Hva utløser et minne? Jeg søker triggerne
– et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt,
eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig
følelse av eksistensiell uro.
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Hilde Rodahl

Bevegelse

2014
Tre og Marmor
70x30x40cm

Hurtigere enn fort – som en vektløs bevegelse.
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Hanna Roloff

Breathe

2016
Organisk farget ull og silke i fururamme
75X75x4cm
hannaroloff.com

I arbetet Breathe tar jag naturens komplexa formspråk
ner till ett transparent försök i att förstå och återspegla
mig själv och landskapet runtomkring.
För mig ligger det något vackert i att extrahera färg ur
organiskt materia, men också något skört vid att låsa
den fast i ett ramverk.
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Hedvig
Lien Rytter

Whirling

2015
Tusjpenn på papir
80x105cm

Jeg er på søken etter motiver som forteller om foran
dring, i form av forfall, oppløsning eller destruksjon, og
potensialet for noe nytt som ligger i dette. Jeg er opptatt
av motiver som dreier seg om hverdagslige ting og om
givelser som vi er fortrolige med, men som fremtrer i
en annen form og forbindelse. Det er materialer på vei
til destruksjon eller i en annen midlertidig tilstand. Når
jeg løsriver motivene fra sammenhengen oppstår det
muligheter for nytt innhold eller tolkning. Det er en
form for underliggjøring. Motivene trer frem og kan bli
noe annet enn det de er rent konkret. Jeg ønsker å for
telle om en menneskelig tilstand gjennom å beskrive en
ytre verden; endringene som skjer i det ytre som uttrykk
for noe eksistensielt. Materialers ulike stofflighet er et
poeng i bildene og jeg prøver å vektlegge dette i ut
førelsen.
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Ulla Schildt

Unexpected
Findings # II

2016
Giclée- print på Photo Rag-papir,
coated/ montert med AR-glass
35x44cm
schildt.no

Det fremgår av WWWs “Living Planet Report” fra 2014
at verden har mistet halve dyrepopulasjonen på 40 år.
Utryddelsesraten går 100 ganger raskere enn ved
naturlig utvalg. IUCN fremhever at minst 32,4 % av am
fibiene og 22 % av pattedyrene står i fare for å bli
utryddet. Anslaget er trolig høyere. Arter kan utryddes
uten at vi er klar over det. Arter som ikke kan tilpasse
seg forsvinner og nye arter vil ta over.
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Line
Schjølberg

Ingenmannsland

2015
Akryl på mdf –
3 malerier á 40x40cm
lineschjolberg.com

I verket Ingenmannsland har jeg tatt utgangspunkt i
foto fra sosiale medier om flyktningproblematikken.
Mennesker på flukt, uten tilhørighet, uten land. I dette
prosjektet ønsker jeg å belyse vår kompliserte samtid
ved å lage verk som kommenterer tragedier og
katastrofer.
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Leo
Shumba

I paint flowers so
they will not die

2015
Fotografi
40x50cm

Jeg har alltid likt Frida Kahlo sine malerier. I denne ut
stillingen synes jeg det var på tide og la meg inspirere.
Frida Kahlo sier at hun alltid maler seg selv fordi hun
alltid var tilstede når hun skulle male. Hun var også
mye alene. Jeg er nesten aldri aleine. Bare når jeg
sover. Som regel så har jeg opp til flere venner på for
skjellige besøk, i løpet av en hverdag. Jeg fotograferer
de jeg har rundt meg. Det føles naturlig for meg og jeg
ønsker også at modellene skal oppleves naturlig i bild
ene. Iallefall i blikket de har. Ved å bruke objekter jeg
har rundt omkring i leiligheten, komponerer jeg rare og
til tider litt muntre bilder som får fram sider av de per
sonene jeg er glad i. Mine venner får hvert sitt eget
maleri som jeg maler rett før de skal fotograferes. Det
er de jeg tenker på når jeg maler. Jeg ønsker at maler
iet skal komplimentere det personlige inntrykket jeg
har av de.
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Marit Silsand

Waiting

2014
Analog fotografi, C-print
100x100cm

Waiting er et fotografisk portrett av en mann som nett
opp har våknet. Han venter på at søvnen forsvinner og
bevisstheten inntar kroppen. Waiting er en del av en
portrettserie på fem bilder av mennesker som våkner
opp på et sted som er nytt for dem.
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Kjetil Skøien

Første og
siste setning

2016
Performance/installasjon
2-20 timer
kjetilskoien.no

Første og siste setning – fra hundrevis av skjønnlitte
rære bøker
En performance som fremstår som et langt dikt hvor
den første og siste setning i alle bøker billedkunstneren
og teaterregissøren Kjetil Skøien har lest de siste førti
år leses høgt.
Setningene er organisert etter forfatternes navn, alfa
betisk, alle forfattere på A først, så forfattere på B etc.
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Ellen Henriette Suhrke
og Hilde Skevik

Ratio
#1 #2

2016
Stedsspesifikk performance

Uttrykket Ratio angir forholdet mellom to størrelser av
samme art. Vår performance med samme navn består
av to deler. I en leken form ønsker vi å skape situasjoner
som viser hvordan to personer forsterker hverandre når
handlinger speiles og gjentas. I Ratio #1 skanner vi hen
dene våre på en kopimaskin. Ulike positurer undersøkes
og hendene måles ved siden av og oppå hverandre.
Kopiene fungerer i ettertid som en tidsmarkør og som
dokumentasjon på det som har skjedd i det tidsrommet
som har passert. I Ratio #2 vikles en sort tråd ut mellom
hendene våre og en rekke koreograferte bevegelser
med tråden som holdepunkt finner sted. Bevegelsene
ligner en barnelek hvor man lager ulike mønstre ved å
vikle en tråd mellom hendene i en bestemt rekkefølge.
Bevegelsene utfolder seg mellom våre to kropper som
gradvis danner et abstrahert trådmønster oss imellom.
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Tonje
Høydahl Sørli

We Don’t Know
What the Little
Bird Sings!

2015
Billedvev
120x55x30cm

Arbeidene mine blir laget med en interesse for tegne
seriemediet og en fascinasjon for populærkultur. Det
sekvensielle ved tegneserien, at ruter følger på hveran
dre og utgjør en helhet er og noe jeg utforsker i billed
vev og andre arbeider.
Renningen og baksiden av vevarbeidene er en del av
det ferdige verket. Dette er et grep jeg tar både for å
gjøre betrakteren nysgjerrig på selve teknikken, og det
jeg ønsker formidle.
Jeg er opptatt av og prøver sette fokus på kjønn,
traumereaksjoner, og maktbalanser i arbeidene mine.
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Ellen Grimm
Torstensen

STRUCTURE + TIME:
Timeframe / forminsket tid.
2015
Akryl på finer
7x30x55cm
ellengrimmtorstensen.com

TIMEFRAME / forminsket tid, fra serien STRUCTURE+
TIME- en visuell dialog i en sorgprosess hvor struktur
og tid er sentral. Strukturen knytter sammen, holder
fast og bygger opp. Tiden understreker øyeblikket, be
krefter endring og nye ståsted.
TIMEFRAME / forminsket tid – bygger på den brutale
beskjeden at den som står deg nærmest har begrenset
tid igjen å leve.Tidsrammen og tilstedeværelsen, det å
være i øyeblikket blir alt.
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Gelawesh
Waledkhani

Liberating Life:
Woman’s Revolution

2015
Hår på akvarellpapir
36x48cm
gelaweshwaledkhani.com

(Tekst fra Liberating Life:
Woman’s Revolution av
Abdullah Öcalan, 2013)

Jeg jobber primært med tegning, på en gjentagende
prosessorientert måte, hvor figurative motiver vokser
frem av abstrakte tegn. Jeg lager detaljerte portretter i
store formater hvor motivene er hentet fra dagsaktu
elle temaer som berører menneskerettigheter. De viser
modige enkeltpersoner som har tatt skjebnesvangre
valg om å tørre og hevde de undertryktes stemme. De
senere årene har jeg tatt i bruk mer konseptuelle
strategier som å brodere tekster av politiske fanger
med mitt eget hår i tykt papir. Arbeidene er tidkrevende
og blir gjennom de tålmodige bevegelsene som en rolig
og tilstedeværende hyllest til de som kjemper for det
de tror på.
Arbeidet Liberating Life: Woman’s Revolution er tekster
hentet fra den fengslede kurdiske frigjøringsforkjem
peren Abdulla Öcalan i øya Imrali i Tyrkia. Öcalan’s
ideologi startet en kvinnelig revolusjon i de kurdiske
områdene i Tyrkia og Syria. Kurdiske kvinner har
dermed skilt seg fra kvinner i Midtøsten. Dette har vi
vitnet i kampene som foregår i krigen mot IS. Et ek
sempel er motstandskampene i Kobanê hvor kvinnene
side om side med mennene kjempet for eksistens, fri
het og fred. Dette ga et nytt bilde om kvinnen i Midtøsten
til resten av verden.
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Margrethe
Weisser

Norgesplaster

2014
3 esker Norgesplaster, manipulerte etiketter,
teatersminke
3 stk esker á 11x7x11cm

Norgesplaster er kjent for sine ytterst hudvennlige
produkter for sårbehandling.
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Siri Wohrm

Respirasjon

2015
Videoloop
9sek
siriwohrm.com

Min kunstneriske praksis sirkler rundt eksistensielle
problemstillinger, forutsetningene og naturkreftene
som alt og alle er underlagt. Som alt levende går også
det materielle gjennom forandringer, ved bearbeidelse
eller naturgitte prosesser. I spenningsfeltet der det
menneskelig fremstilte møter den levende og organiske
naturen, tilrettelegger jeg slik at noe finner form utover
min umiddelbare kontroll. Arbeidene kjennetegnes av
sirkulære bevegelser, gjentagelser og sykliske rytmer.
Vår eksistens avhenger av pusten, denne gjentagende
urrytmen som følger oss gjennom livet. Å puste er ikke
noe en normalt skal gjøre, men noe man skal la skje.
Likevel er pusten den eneste av kroppens ubevisste
fysiologiske prosesser vi kan styre bevisst. På lik linje
som i mitt arbeid med gjærdeig er pusten noe jeg til en
viss grad kan ta kontroll over, naturen har i begge til
feller det siste ordet.
I Respirasjon hever rødkulørt gjærdeig i en avklippet
og knytt nylonstrømpe. Hendelsesforløpet er fotodoku
mentert med jevn intervall for deretter å bli redigert til
en videosekvens med en rytme tilsvarende mitt ånde
drett i hvilende tilstand. Sekvensen gjentas i en loop og
spilles kontinuerlig gjennom hele utstillingsperioden
som en påminnelse om både publikums og utstillingens
eksistens, her og nå.
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Barbora Makyta
Zezulová

Vandring
2015
Pastellkritt på papir
59,4×84,1cm

Bildet Vandring er en av tegningene som er laget i
sommer i hageteltet med pastellkritt. Dette materialet
støver så ille, derfor tar jeg med meg arbeidet ut når
det er pent vær og får samtidig mye lys og varme inn i
meg. Det er veldig viktig for meg å få en god tanke inn i
bildene mine. Sommeren er kort og blir borte, men
bildene kan vi kose oss med videre.
I vårt samfunn er det alt for mye fokuse på det vonde og
syke – både inne i oss og ute i verden. Derfor er det greit
å kunne se og tegne noe positivt, og ikke minst føle seg
bra mens man lager et kunstverk. Dette handler ikke
bare om å male “noe pent å se på“; det er et konsept
hvor jeg utfordrer den klassiske meningen om at kunst
neren må sulte og lide for å lage det beste verket. Kunst
verden prioriterer ofte å reflektere over samfunnet eller
å vise drama i kunstnerens indre, men kunstens funk
sjon har også alltid vært å løfte stemningen og pynte et
rom. Jeg liker å slappe av og det gjør jeg best når jeg
lager noe morsomt eller poetisk; dyr, landskap og farg
er er de viktigste motivene for meg.
Tegningen Vandring har en ganske enkel filosofi. Den
minner oss om at vi alle – som ulven – vandrer og leter
etter noe bedre, etter friheten og et fredelig sted hvor vi
kan slå oss i ro. Fokusering på våre mål hjelper oss å gå
gjennom ødemarken og vi må også huske på å ha det
godt inne i oss mens vi går – slik at vi ikke mister oss
selv i en evig leting bare etter det “ytre“.
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Østlandsutstillingens
priser 2015

Østlandsutstillingen 2015 delte ut tre priser; én til utstillingens
mest markante to-dimensjonale verk, én til det mest markante
tre-dimensjonale verk, og én til det mest markante audio-visuelle
verk. Vinnerne mottok kr. 15.000,- til kunstfaglig relatert reise
virksomhet. Prisjuryen bestod av Natalie Hope O´Donnell (kurator
NO/UK), Thomas Svæverud (kunstner og styreleder LNM) og Halvor Haugen (kunstner og redaktør for Billedkunst).
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Prisen for det mest markante tredimensjonale verk ble tildelt Gunnhild Torgersen for
verket A shift within a limited physical space
VII (2015).
Juryens begrunnelse:
Dette er en brutal og elegant skulptur. Den uttrykker
tydelig energien i de enkle operasjonene den er laget
gjennom. Her er verket et spor etter handling: finne,
bøye, gjennombore. Samtidig viser materialene som
kunstneren benytter seg av, til sammenhenger uten
for verket. Bruken av elementer fra infrastruktur som
i sin opprinnelige sammenheng regulerer trafikkens
bevegelse (veisperrer), blir tilført nye sjikt i det rom
met skulpturen selv skaper. Verket oppleves som både
lukkende og åpnende og appellerer til betrakterens
nysgjerrighet. Slik føyes nye verb til verkets produks
jonsprosess: stoppe opp, se, lete videre.
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Prisen for det mest markante todimensjonale verk ble tildelt Charlie Fjätström for
verket The morning after the night before
(2014).
Juryens begrunnelse
This black and white photograph depicts a small vill
age, which could be anywhere in the Scandinavian
countryside. The artist has captured the aftermath, the
traces of a sub-culture in which tyre-marks decorate
the main road that bisects this sleepy little place, a no
where on the way to somewhere for most who pass
through it. The performative remains of the night be
fore are an homage to an aggressive action, to burning
rubber for the hell of it, of local rebels without a cause.
However, the patterns created on the tarmac also re
veal a desire to decorate the landscape, to leave a
mark, but a pleasing one. Around the theme of identity,
this well-compositioned photographic work captures
the essence of a particular rural existence and youth
ful energy, but its varied signifiers enable the image to
resonate beyond mere recognition or nostalgia.
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Prisen for det mest markante audio-visuelle
verk ble tildelt Shwan Dler Qaradaki for
videoen Norwegian Code (2014).
Juryens begrunnelse
Shwan Dler Qaradakis videoarbeid er enkelt og like
frem i sin presentasjon av en kompleks problematikk.
Genremessig spiller videoen på opplysningsarbeid,
med islett av webcam-estetikk og tv-humor. Den lett
bente stilen rommer en tankevekkende omgang med
stereotypier. Her supplerer lusekofte, glassfiberstrie
og en tegnspråktolk innfelt i tv-ruten lett gjenkjen
nelige karakteristikker av nordmenns sosiale adferd.
Det humoristiske i fremføringen saltes imidlertid med
en ganske tydelig dose sinne. Idet kunstneren hen
vender seg til sine «nye landsmenn» med et knippe
kortfattede faktaopplysninger om norsk lynne og
hverdagskultur. Med selvsikker mine oppkaster kun
stneren seg til representant for den hegemoniske kul
turen, men på en slik måte at «det norske» gis et
komisk skjær. Kunstneren har dessuten tilført det
norske språk et nytt ord: «innoverpositivitet».
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