Ytter 2009

Textr
Innhold
3
4-5
6
12
13-14

Forord

Utenfor, i skjul
Flåm Valley
Random constellation drawings
Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

21

Regelbestemte uforutsigbare uttrykk

28

… he thought: what an amusing world it still is, where things and people can be found in places where
they do not belong. For example, out there on the river now with a thousand liters of wine are a man
in love with Venus, and a sea captain, and his fat son. And back in the Uffizi … He roared aloud. In
the room of Lorenzo Monaco, he remembered amazed, before Botticelli’s Birth of Venus, still blooming
purple and gay, there is a hollow Judas tree.
Thomas Pynchon, V.
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En gang i tiden var det bare fire grunnstoffer, og hvert hadde form av et platonsk legeme:
Jorden var kubisk; ilden var tetraedrisk, pyramideformet; luften var oktaedrisk, som
diamantkrystallet; vannet et ikosaeder, 20 trekantede flater. De platonske legemene er det
Johannes Kepler bygger sin modell av solsystemet av, planetenes baner omslutter hverandre
som skjeletter av sfærer. Gud visste hva han drev med da han konstruerte verden ut fra
geometriske prinsipper.
Det var vel også Gud som stod bak den geologiske sammensetningen av Stockholms
skjærgårds grunnfjell, på samme breddegrad som her vi holder til, men altså på motsatt side
av denne kjære landmassen, og senere sørget for at den 30 år gamle løytnanten Karl Axel
Arrhenius snublet over en usedvanlig tung klump kull i en gammel gruve en vakker dag i
1787. Mange, mange år etter både Platon og Kepler, men allikevel før man bestemte (nå
var Gud ute av bildet) at de tidligere udelelige jordens byggesteiner var små solsystemer
i seg selv, oppdaget man at grunnen under unnselige Ytterby på Resarö inneholdt en
usedvanlig rikdom av såkalt sjeldne jordarter. Nøyaktig fire av universets 117 kjente
grunnstoffer har fått sine navn fra funnstedet Ytterby gruva.
Og slik henger tingene sammen.
Anngjerd Rustand

Anne Marthe Dyvi, Søsken (siblings), fotografi, 2009

Utenfor, i skjul
Leonard Rickhard
Festspillutstillingen 2009
Bergen Kunsthall 21. mai-23. august
Tekst: Anngjerd Rustand

Jeg kjenner det landskapet: Det mørkeblå, rolige havet om
sommeren, der hvor Det store skipet i ettermiddagssolen ligger — hva
det enn er som utspiller seg rundt det. Innenfor dette, forsiktige
bølger mot skjærene. Så vokser krattskogen opp. Aust-Agders kyst
har ikke fjell, bare koller, og alt er dekket av en vegetasjon som kan
virke ugjennomtrengelig. Dette tenker jeg på når jeg går rundt i
Kunsthallen.
Tilfeldighetene vil ha det til at jeg kommer fra omtrent samme sted
som Leonard Rickhard, og det er her jeg sitter noen uker senere
og skriver. Kanskje hadde jeg sett helt annerledes på det om ikke
det var for dette. Det kan hende jeg ikke hadde begynt å lete i min
egen barndom etter det bildene antyder. Det er også mulig disse
assosiasjonene hadde dukket opp uavhengig av den geografiske
nærheten. I alle fall kan jeg ikke unngå å koble Rickhards bilder til
steder og stemninger fra oppveksten. For meg er området rundt
Arendal et stille og melankolsk, og min posisjon i forhold til
omgivelsene der har alltid vært tilbaketrukket og analytisk. Det
handler ikke om en følelsesmessig distanse eller kjølig analyse, heller
det motsatte: Det er en følelse av ettertenksomhet, hvor jeg forsøker
å forstå og håndtere alt det ubegripelige. Det kjente og hjemlige må
kanskje alltid bære i seg motsatsen — det fremmedgjørende. Hvilket
menneske er ikke melankoliker?
Det strømmer gjerne et klart, gult lys fra vinduene i Rickhards bilder,
ut mot blålig landskap (som i Etter solnedgang, Scene etter solnedgang
eller Tenksom figur i lampelys). Det er lyset av menneskelig aktivitet,
av at noen går rundt inne i husene og ikke vet at en ukjent betrakter
har fanget dem inn. Jeg tror jeg husker (men det kan også være noe
jeg innbiller meg eller en gang har innbilt meg) å ha sittet utenfor
i halvmørket sent en sommerkveld, i skjul, og sett lysene bli tent
der inne i huset hjemme. Der gikk de rundt, stille i hvert sitt rom,
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Peik foran Leonard Rickhards Ryggvendt figur i nattlig interiør II.

Foto: Anne Marthe Dyvi

synlige gjennom hvert sitt vindu. Den ene skar opp en skive brød og
smurte på, den andre satte seg med en bok i stua. Så små de var da, de
voksne, så stakkarslig uvitende om sin egen utsatthet.
Mannen i Tenksom figur i lampelys er frosset i det øyeblikket
han oppdager at han blir iakttatt. Som eneste figur i utstillingen
(kanskje med unntak av han i Modellflybygger) åpner han for en
mulig konfrontasjon. Han har sett oss. Bildet er også det første man
møtes av når man går inn i Kunsthallen. Der, rett frem. Det som
på en måte er avslutningen, avsløringen, er plassert først. Er denne
iscenesettelsen en påminnelse, et varsel?
•
Høyfjell, åtte landskaper. De åtte rutene står midt i bildets ellers
svarte flate. Det virker som det er bevegelsene i skyene og den
lave sola som utgjør forandringen fra rute til rute. Men når jeg
ser nærmere på fjellet (samme profil i hver av rutene) kan jeg se at
det er ulike bygninger, tårn og master i hver. Hytta i forgrunnen
er den samme. Og i døra, på hvert bilde, står en mann i akkurat
samme posisjon. Er det en umulig konstruksjon eller en lek med
ulike varianter av virkeligheten? Er det minnets bedragerske
rekonstruksjoner?
Ilya Kabakov beskriver installasjonen — installasjonskunsten — som
en kaleidoskopisk sammenstilling av utallige malerier. Jeg er fristet

til å se Rickhards malerier som en bokstavelig fremstilling av denne
forestillingen. Det er stillbilder fra et narrativ hvor alle gjentagelsene
bare bidrar til å forsterke følelsen av usikkerhet. Det er en fortelling
som, trass i sin absolutte fastholdelse i overflaten og det innrammede
rektangelet, ikke kan unngå å opptre som fragmentert. I Installation
Art beskriver Claire Bishop hvordan installasjonen, i motsetning til
maleriet — og da særlig maleriet som bærer renessansens sentraliserte
perspektiv — synliggjør tanken om et desentralisert subjekt.
Den poststrukturalistiske tankegangen som hevder at mennesket
er splittet og fremmedgjort, stemmer overens med den romlige
installasjonens uendelighet av mulige perspektiver. Men dette kunne
like gjerne blitt sagt om Rickhards rektangulære flater. Det blir en
nødvendighet å vandre rundt, frem og tilbake mellom rommene og
bildene, for å nøste opp de tilsynelatende sammenhengene.
Motsetningen og sammenhengene mellom det sluttede og det
ustabile kan sies settes på spissen i variantene av Ryggvendt figur i
nattlig interiør. Her er sentralperspektivet basen for det kvadratiske
bildet. Subjektet, i midten, har gitt opp prosjektet (er det knust?),
ignorerer eller trosser det. Mannen klamrer seg til sin oppreiste
rasjonalitet mens verden ligger i splinter. Slik utgjør dette bildet
Rickhards billedverden i miniatyr: det hele og det splittede mot
hverandre, de enkeltstående flatenes eller elementenes forfektelse av
stabilitet der hvor en ubestemmelig uro hele tiden truer med å bryte
ut.
Det var nærheten til surrealismen og psykoanalysen som først ledet
meg til å se Kabakovs arbeider i forhold til Rickhards. En rebuseller drømmelignende sammenstilling av elementer, personlig eller
kulturelt ladede, som heller må forstås gjennom frie assosiasjoner
enn som en klart definert helhet. The Man Who Flew into Space from
his Apartment kunne godt vært en figur i det Rickhardske univers.
Modellbyggeren og fuglesamleren finnes, i ulike avskygninger, i
Kabakovs tredimensjonale rom. De uttrykker begge situasjoner
som må ses i et politisk og samfunnsmessig perspektiv, som en
bearbeidelse av et kollektivt ubehag, post-kommunistisk eller
post-andre verdenskrig. Samtidig er historien bare en ramme for de
små historiene, de som kan være knyttet til en bestemt person eller
situasjon, men som også er så allmennmenneskelige at nesten enhver
vil kunne knytte det til noe selvopplevd.
Hvor og hvem er så betrakteren i alt dette? Hva er det med det

Detalj fra Leonard Rickhard, Høyfjell, analytisk bilde med åtte landskaper
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kikkertsiktet jeg må se landskapet gjennom? Er jeg plassert inn i en
drøm, med et ubestemmelig skytevåpen? Når jeg ser rundt meg igjen,
er det innsirklinger overalt. Det skjer en forskyvning av symbolenes
innhold når de gjentas i ulike varianter: Sirkelen med krysset har
gjort alle sirkler til noe potensielt truende. De innskutte elementene
i noen av rammene er blitt sikter de også, eller prosjektiler —
fastfrosset, eller i øyeblikket før de presses frem.
Senere oppdager jeg stativet med det lille apparatet.
Nivellerkikkerten, landmålerens instrument. Hadde det i
virkeligheten aldri vært noe å uroe seg over? Eller ligger det en
mulig trussel i det å bli målt, plassert innenfor et koordinatsystem?
Bildenes ulike rutenett avslører en orden. Ruter måles opp og telles.
Men måleenheten er ukjent og tallene avslører ikke noe forståelig
system. I Høstlig pastorale ser jeg nivellerkikkerten gjennom en stor
sirkel, vi stirrer på hverandre. Men linsen i apparatet vendt mot meg
speiler et tomt landskap. Eller gjør den det? Jeg blir klar over at jeg
i virkeligheten ser tvers gjennom kikkerten, ut i det forminskede
landskapet bak. Motsatt.
Lenger inne i landet tar furuskogen over. Her så vi, oppe i åsen på
andre siden av vannet, en ukjent struktur av en bygning. Den kan
ha vært enorm, for den var tydelig selv på lang avstand, men jeg kan
ikke huske selve utformingen. Den var ikke sammenlignbar med
noe annet jeg hadde sett på den tiden. Det må ha vært en mast, en
antenne. Kanskje var det bare det. Hvis jeg skulle prøvd å gjengi,
tegne, det stedet i dag, ville det ligne et av Rickhards. Er ikke mange
av barndommens steder, som man aldri siden har sett, slik? Rundt
var det skogkledte bakker. Pappa tok frem kartet og viste oss hvor
vi var, og at bygningen der over vannet ikke var tegnet inn. Den var
ikke tegnet inn, for man skulle ikke vite at den lå der. Siden pappa er
landmåler vet han slike ting.

Leonard Rickhard, Det store skipet i ettermiddagssolen

Foto: Anngjerd Rustand

It is not down in any map; true places never are, sies det i Herman
Melvilles Moby Dick. Som om øya det vises til har en form for
sannere eksistens fordi den er uoppdaget, ikke-nedtegnet. Om
det var slik, måtte Leonard Rickhards avbildede steder, så nøye
bearbeidet, være helt utvisket fra den virkelige verden. Eller motsatt?
Den bedragerske analysen og den kryptiske oppmålingen sikrer
at de egentlige stedene får holdes hemmelig. Militæranlegget jeg
så den gangen for mange år siden, var ikke egentlig uhyggelig i seg
selv. Men selv på en fredelig barndoms sommerdag vil det oppstå, i

noen glimt, anelser av uro. Det finnes så mye uoppdaget, uforløst,
ordløst. Husene som er brettet ut i Telemark II og Telemark III ligner
dokkehuset mitt. Jeg kunne bruke timer — kanskje hel dag — på å
innrede huset, sette alle møbler og små gjenstander presist på plass.
Målet var bare å bli ferdig slik at jeg kunne skyve sammen de to
halvdelene huset bestod av og så (mot kvelden?) sitte og kikke inn på
oppstillingen gjennom de små vinduene.
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Julie Lillelien Porter, Flåm Valley og Random constellation drawings, 2009

Betydningen av samarbeid
vil bli tydelig reflektert
i denne utstillingen
En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF
Tekst: Julie Lillelien Porter

Jeg følger med på websidene til Summer of Production. Jeg er ikke
fysisk tilstede i Bergen denne sommeren, og det som er bra er at jeg
kan følge med på hva som skjer på Visningsrommet USF uten å
være der. Fra her hvor jeg er, er utstillingen tilslørt av verdensvevens
distanse. Jeg kan se at gjennom de fire–fem ukene utstillingen har
eksistert, har det i rykk og napp blitt lagt ut billed- og tekstmateriale
som dokumenterer prosessen som foregår mellom 17 forskjellige
involverte kunstnerne.
Samarbeidsprosjektet er basert på en idé om å produsere et
«multifasettert kunstverk», hvor handlingene som blir gjort i
gallerirommet både under produksjonen og etter «ferdigstilling»
er åpne for forandring, maltraksjon, og/eller forsvinning. Ideen som
spiller på et anarkistisk/demokratisk forløp appellerer til meg, men
jeg føler ikke at den lever helt opp til forventningene. I alle fall ikke
tilsynelatende? Gallerirommet har etterhvert blitt mer og mer fylt
opp med forskjellige installatoriske innslag. Det som slår meg er hvor
enkeltstående de forskjellige arbeidene virker.
Jeg får ikke inntrykk av noe mer intervensjon i forhold til
«hverandres arbeider». Likevel foregår det mye på helt andre
plan enn det fysiske. Den konseptuelle strukturen i utstillingen er
satt sammen av allerede gjennomtenkte ideer, invitasjoner, lukket
seminar, blogg og webkamera.
Jeg tenker at den sanne utviklingen ville vist seg i gallerirommet etter
langt flere uker enn de fem som er satt av til utstillingen. Er det her
teorien henger sammen med praksisen? At dette er markeringen på
et begynnende samarbeid som vil strekke seg over lang tid i form av
et nyoppstartet atelierfelleskap på Dokken i Bergen?
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Det som interesserer meg mest med denne utstillingen, er som sagt
den flate strukturen som det er meningen at den skal ha (ja — er det
en utstilling eller en prosess? En utstilling av en prosess?) Hva ligger
egentlig bak den «omvendte hierarkiske strukturen»?
•
Jeg tok meg en prat med Anna Christina Lorenzen, en av de fire i
gruppen C/O, som står bak utstillingen:
Julie Lillelien Porter ( JLP): Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i
hvordan utstillingen i seg selv blir til. At den er basert på samarbeid,
og at ting skal skje som reaksjoner på hva andre gjør. Kan du fortelle
om hvordan dere har kommet fram til dette konseptet?
Anna Christina Lorenzen (ACL): Arne Skaug Olsen (kurator på
Visningsrommet) inviterte oss i kunstnergruppen C/O til å lage et
«Gesamtkunstwerk».
JLP: Er ideen til utstillingen noe som han har kommet fram til i
samarbeid med dere eller er det noe som han har kommet fram til
selv?

Bilde fra utstillingsrommet 5. juli

Foto: Julie Lillelien Porter

ACL: Vi fire (Malin Lennström Örtwall, Anna Christina Lorenzen,
Vilde Salhus Røed og Stefan Törner) i kunstnergruppen C/O ble
invitert på grunnlag av det vi gjorde på Festplassen i Bergen under
B-open ifjor høst. Siden utstillingen skulle skje samtidig som at
Bergen Ateliergruppe (BAG), som vi fire er initiativtakerne til,
flyttet inn atelierlokalene på Dokken, var det vår idé å trekke inn de
øvrige medlemmene. Det var også en rent praktisk side ved dette
fordi vi visste at akkurat i de fem ukene så ville vi ikke være så mye i
Bergen, og vi skjønte at vi ikke hadde kapasitet til å forberede en stor
utstilling på forhånd. Det å fordele jobben på flere gjør jo at man
kommer mye lenger, og det gjør tingene litt enklere, for oss fire, men
også for oss 17. På atelierfelleskapet så vil det også fungere på en sånn
måte, så vi hadde lyst til å lage en liten kick-off utstilling for oss 17 i
BAG.
JLP: Jeg tenker at utstillingen blir et mikrobilde, en liten smakebit i
forhold til å samarbeide i fremtiden?
ACL: Ja, det er litt det som ligger til grunn, sånn som jeg ser det. Jeg
Bilde fra utstillingsrommet 17. juli
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ser det som en manifestasjon av et kunstnerisk samarbeid, at vi
konkretfysisk gjør noe i gallerilokalet her. Noen jobber tydelig alene,
andre med en mer anonymisert tilnærming til prosjektet.
For eksempel er veggene som vi fire i C/O har satt opp er i
utgangspunktet ikke noe som noen av oss ville ha gjort alene, men
noe vi har kommet fram til gjennom å samarbeide.
JLP: Ønsker dere å fremstille utstillingen som et prosjekt med vekt
på det «flytende» aspektet ved samarbeid?
ACL: Ja, og nå snakker jeg for meg selv, ikke på vegne av C/O. Min
oppfatning har jo oppstått i det vi fire har diskutert sammen, så det
«flytende» aspektet har absolutt vært tilstede gjennom hele
prosessen. Litt sånn blir det også med utstillingen, at man ikke klarer
å skille hvem som har gjort hva etterhvert.
JLP: Det å slippe kontrollen, har det vært et viktig element for dere i
utformingen av utstillingskonseptet?
ACL: Vi har absolutt diskutert hvor lite eller mye kontroll vi skal ha,
hva som skjer hvis vi fire sitter og detaljbestemmer, hvilke signaler
vi sender ut til de involverte kunstnerne. Så vi har sagt ifra ganske
tydelig at vi fire har invitert de andre, vi fire setter startskuddet, så
får det gå sin gang. Det er dynamikken som er i gruppen som er
viktig, ikke hvordan vi kontrollerer. Også det med bloggen hvor helt
fremmede kan gå inn og kommentere for eksempel, det er en slags
omvendt hierarki- pyramide; Arne har invitert oss fire, til å lage et
«Gesamtkunstwerk». Ikke en gruppeutstilling hvor de enkelte stiller
ut, men noe vi kan lage sammen. Så har vi gått ut og invitert de 17
andre i BAG, og på bloggen vår kan resten av verden være med hvis
de vil.
JLP: Hva betyr egentlig «Gesamtkunstwerk»? Hva er det for noe?

JLP: Hvordan har det faktiske samarbeidet gått i selve rommet?
ACL: Det er ganske tydelig at folk har gått inn enkeltvis og gjort
sine ting, eller gått sammen og gjort ting sammen, som undergrupper
i gruppen kan du si. Det er ikke så mange som har gått inn og
drastisk overstyrt noe, eller forandret på de tingene andre har gjort.
Sikkert et tegn på høflighet og lojalitet på grunn av gruppefølelsen i
atelierfellesskapet.
JLP: På hvilken måte hadde seminaret og biljardteorien tilknytning
til det dere holder på med?
ACL: Seminaret var organisert av Arne. Det var et lukket seminar,
som vi fire, samt fem eksterne deltagere, ble invitert til.
JLP: Dette er jo interessant fordi lukkethet virker veldig motsatt
igjen, i forhold til den åpenheten som går igjen konseptuelt ellers?
ACL: Man kan se dette seminaret som et slags bilde på den såkalte
uproduktive tiden som kunstneren har til fordypning i tekst og teori,
eller der man går rundt i sine egne prosjekter. For eksempel jeg
som tegner sitter og ser veldig mye på tegningen, og dette er jo
uproduktivtetter kommersielle parametere. På seminaret har vi
diskutert forskjellige teoretiske problemstillinger, men du kan si at
hele seminaret er en slags metafor for den tiden kunstneren fordyper
seg; det som til slutt vil manifestere seg i konkrete arbeider.
JLP: Ja, et bilde på en kunstnerisk praksis, en liten helhet som speiler
det om skjer i den store helheten. Det må ha vært en grunn
til at Arne, som har en tydelig idé bak prosjektet inviterte dere i
første omgang. Hva har vært den gjennomgående tenkningen hos
dere i C/O-gruppa, i forhold til det å sette sammen folk som skal
samarbeide teoretisk og praktisk?

ACL: Gesamt betyr helhetlig. Gesamtkunstwerk er et tysk begrep
fra 1800-tallet som beskriver kunst som innbefatter mange
kunstneriske uttrykk i en helhet. Ideen om å lage et gesamtkunstwerk
kommer fra Arne. Så har vi i gruppen, de inviterte kunstnerne og
publikum i sin helhet, ansvaret for hvordan utfallet blir.

ACL: Arne har villet ha oss med fordi vi representerer en
selvorganisert kunstarena i Bergen. Vi som har satt i gang BAG har
fra begynnelsen sagt at vi vil ha folk som på en eller annen måte kan
bidra til et felleskap, en dynamikk, en drevenhet. Vi har invitert med
folk som på forskjellige måter kan være med i en gruppe hvor det
oppstår ting.
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JLP: Selvorganisering har jo blitt et begrep innenfor kunstfeltet nå
som er litt «inn». Det er uansett veldig interessant, og veldig viktig
at ting skjer på den måten, sånn som jeg ser det. Essensen av
selvorganisering innebærer en non-lineær prosess uten nødvendigvis
en markert begynnelse eller slutt. Hva skjer fram til finissagen?
ACL: Jeg mener at utstillingen handler om at du alltid vil være
påvirket av og et slags produkt av en omgangskrets, også kunstnerisk.
Men den handler like mye om kunst og kunstnerskap. Fram til
finissagen skal det utvikle seg videre etter samme «modell», men
til selve finissagen skal vi prøve å involvere flest mulig av de som er
med til å bidra til å komme opp med nye ting slik at vi får en litt
fyldig aften. Vi har kommet fram til at det som skjer til finissagen
ikke nødvendigvis er et ferdig resultat eller konklusjon, men at den
fungerer som en kunstig deadline. Arbeidet fortsetter muligens
i form av en ny happening, en publikasjon eller en diskusjon på
bloggen. Utviklingen ender ikke fordi utstillingen er ferdig. En evig
fortsettelse med andre ord.

Regelbestemte
uforutsigbare
uttrykk
Vilde Andrea Brun i samtale med Katrine Køster Holst (kunstnerens egne fotografier)

Kunst som fag er stort og komplekst. Et av særtrekkene er at en stor
del av en kunstners kompetanse ligger i erfaringen fra den utøvende
praksisen. Dette gjenspeiler seg i utdannelsen hvor det praktiske
arbeidet gir de fleste studiepoengene. Det kunstfaglige språket som
dannes er ofte individuelt, selv om det også kan deles inn i kategorier
og overlappende fagområder/diskurser. Det er viktig å ha tiltro til

De 17 kunsterne som jobbet med utstillingen er: Ragnhild Ohma,
Randi Grov Berger, Lisa Him-Jensen, Christian Hjelle,
Kirsti van Hoegee, Susanna Kajermo, Malin Lennström-Örtwall,
Anna Christina Lorenzen, Cato Løland, Héctor Piña-Barrios,
Petra Rahm, Linda Rogn, Vilde Salhus Røed, Alette Schei Rørvik,
Karen Skog, Stefan Törner og Knut Young Lunde.

Se også http://co-visningsrommet-usf.no
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Katrine Køster Holst, Kast del I, 2008

den individuelle erfaringen som en basis for kommunikasjon både
innad i fagfeltet og utad, i kontakt med institusjoner, publikum og
presse. Jeg synes den individuelt erfarte kompetansen er et av vårt
fags store styrker. Når vi setter disse inn i en sammenheng oppstår et
helt eget fagspråk som verken er kunsthistorisk eller kunstteoretisk,
men et kunstfaglig språk.
I lys av dette har jeg intervjuet kunstneren Katrine Køster Holst,
som har sin helt særegne metode i henhold til utviklingen av sin
egen praksis. Noe av det jeg umiddelbart finner fascinerende ved
arbeidene hennes er at de rommer både elementer av streng struktur,
og tilsynelatende tilfeldige former. Dette er også noe hun legger stor
vekt på selv. Hun synes det er viktig at arbeidene balanserer mellom
det organiske i ideen, materialet og det visuelle, og de konstruerte og
ofte matematiske rammene hun benytter seg av.
Vilde: Du bruker ofte begrepet «metode» når du snakker om din
praksis; kan du utdype dette?
Katrine: Mine prosjekter begynner alltid med å fastlegge noen
ytre spilleregler, som jeg skal følge kompromissløst. De er i grove
trekk basert på tallsystemer, vekt og tidsintervaller, som kombineres
med diverse tilfeldighetsprinsipper. Så snart arbeidet er i gang må
disse spillereglene revurderes; hvis jeg begynner å kjede meg fordi
det gjentagende blir monotont, må jeg skifte retning. Opplever jeg
derimot at gjentagelsen gjør meg stadig mer nysgjerrig, er jeg på
rett spor. Etter å ha arbeidet med leire som mitt hovedmateriale
siden 1997 er dette en prosess som går mer og mer naturlig. Denne
selvfølgeligheten kan også være farlig fordi den kan redusere
årvåkenheten. I sommer har jeg hatt en arbeidsperiode hvor jeg
jobbet med tre som materiale, og selv om det var vanskelig, opplevde
jeg det også som stimulerende. Det å ikke kjenne teknikkene som
anvendes for å forme trevirket, krevde intens tilstedeværelse og
oppmerksomhet. Enten det er et nytt eller et velkjent materiale må
jeg holde det i hendene. Grunnleggende bygger mine prosjekter på
tanken om at jeg gjennom fysisk arbeid og vedvarende gjentagelser
over tid, kan komme til punkter som jeg ikke ville kunne tenke ut
rasjonelt på forhånd.
Vilde: Det høres for meg ut som at sanselighet er viktigere enn det
rent intellektuelle i din arbeidsprosess?
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Katrine Køster Holst, Kast del I, 2008

Katrine: Mitt personlige forhold til arbeidene er preget av sansning
på den måten at jeg ofte begynner et prosjekt uten å vite hvor det
leder hen. Det beste er når jeg arbeider frem mot ingenting. Jo
mindre jeg vet om resultatet, desto bedre. Hvis jeg inntar rollen som
tilskuer til mine egne handlinger og ser at prosjektene genererer seg
selv, er det optimalt.
•
Arbeidet «Kast» fra 2008 har følgende forutsetninger og metode:
80 kg rød leire, dreieskive, hvitkalket mur 6x3 meter, og 5 dager.
Regel: Dreieskiven plasseres 2,5 meter fra muren. Leiren dreies til

23

Vilde: Når går et materiale over fra å være et naturprodukt til å bli et
menneskeskapt produkt?
Katrine: Mange av mine arbeider utvikles via tilfeldigheter under
det utøvende forløpet; et eksempel kan være da jeg holdt på med et
prosjekt hvor jeg dyppet en porselenspinne i flytende leire mange
ganger; hver gang dryppet det dråper av leire som samlet seg i en
ny formasjon. Dråper ble siden et hovedelement i et nytt arbeid.
Kanskje gikk den dryppende leiren fra å være et naturprodukt til å bli
et menneskeskapt produkt gjennom min oppmerksomhet? Det var
først da jeg «oppdaget» dråpene og så et nytt potensial i dem at de
ikke lenger var et rent naturprodukt.

Katrine Køster Holst, Kast del II, Tendenser 2008, Galleri F15

små sylindere, i størrelser som passer til Katrines hender. Med så stor
kraft som mulig kaster hun dem direkte fra dreieskiven med venstre
hånd og lukkede øyne inn mot veggen. Hun kaster med venstre hånd
for å gjøre bevegelsen mindre kontrollert.
Videre forløp: Leiren tørker på veggen, faller ned og knuses,
for deretter å samles sammen til brenning. Disse brente restene
gjeninstalleres i gallerirommet, etter en ny systematisk metode;
Veggen er inndelt i gridstruktur. I sentrum plasseres det største
objektet. Objektets høyde utgjør avstanden til neste objekt. Som
et stamtre vokser objektene utover veggen, etter et system som
utelukkende er konstruert av tall og størrelsesforhold.

Et arbeid har ofte verken en entydig begynnelse eller slutt i Køster
Holsts kunstnerskap; i begynnelsen av en arbeidsprosess er det mer
og mer det intuitive, den såkalte magefølelsen, som avgjør hvilken
vending arbeidet tar. Hvis hun føler at prosessen etter hvert blir for
forutsigbar avslutter hun arbeidet eller forsøker å ta det i en annen
retning.
Men arbeidet «Kast» fortsetter; nå fokuserer hun på sporene
av den kastede leiren på veggen. I 2010 skal en ny versjon stilles
ut på Kunstnerforbundet i Oslo. Hvert arbeid har sammenheng
med noe hun har gjort tidligere, og er allikevel sitt eget. Hun sier
logikken i hennes metoder kommer underveis, gjennom erfaring.
På denne måten mener jeg at Køster Holsts kunstnerskap balanserer
samtidskunstens konseptuelle tendens over i en mer variert sanselig
opplevelse.
Se også http://koesterholst.com

Katrine mener at de ferdige resultatene av hennes arbeidsprosess
tydelig avspeiler hennes inspirasjonskilde; Hun er opptatt av
naturens organiske strukturer; former, formasjoner og systemer som
har oppstått gjennom naturlovene. Jeg låner fra systemer jeg finner i
naturen og videreutvikler dem eller omformer dem etter mine egne
interesser, sier hun. I samtalens løp er dette et punkt vi vender tilbake
til.
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Vilde Andrea Brun, Våt Eng, fotografi, 2009

Tid for det organiske
Tekst: Julie Lillelien Porter, foto: Anne Marthe Dyvi

I løpet av 2010 vil BERGEN KJØTT stå ferdig oppusset med arbeidsplasser for
tilsammen 40 kunstnere og musikere i Bergen. Den 2000 m² store bygningen
nederst i Sandviken består av fire etasjer som vil romme atelierplasser, prosjekt- og
visningsrom, øvingslokaler og musikkstudio, samt kafé.
Initiativtakerne til prosjektet BERGEN KJØTT er kunstnerne Annine Birkeland
og Agnes Nedregård, og hovedideen bak prosjektet er å skape en plass i Bergen hvor
lokale og internasjonale kunstnere og musikere kan møtes, sette i gang prosjekter og
jobbe sammen. De ønsker å tilrettelegge for prosessene som oppstår mellom folk,
og å stole på at dette i seg selv skaper et dynamisk miljø.
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Julie Lillelien Porter ( JLP): Hvordan har dere kommet fram til, og
hva gjør konseptet bak BERGEN KJØTT til noe dere vil satse på i
Bergen?
Agnes Nedregård (AN): Både Annine og jeg har kontakter
utenfor Bergen, og vi ønsket å finne en måte å generere energi blant
kunstnere i Bergen og utover. Vi har snakket mye om det vi kaller
«mellomromskompetanse». Møter som oppstår mellom kunstnere
fra forskjellige nasjoner, generasjoner, eller som jobber med
forskjellige medier. Noe av det som er vårt fokus i oppbyggingen av
infrastrukturen på huset, er at alle de uformelle møtene som oppstår
er viktige. Derfor har vi tilrettelagt for gjesteatelierplasser side om
side med de faste arbeidsplassene, samt at vi vil ha forskjellige steder
på huset der folk kan treffes for å snakke sammen uten at det er
videre arrangert.
JLP: Et slags utvida nettverk som blir manifestert i en fysisk
møteplass?
AN: Nettopp. BERGEN KJØTT skal være et møtested hvor vi
kommer til å ha prosjekter og visninger av forskjellige slag, og troen
på at i disse møtene genereres noe som er veldig viktig og interessant
for de enkelte kunstnerne. For kunstnere som jobber profesjonelt,
er det ofte disse type møtene som gjør at de får nye muligheter og
at ting skjer og utvikler seg videre. Å stole på at organiske prosesser
skjer av seg selv. og at arbeidsgangen ikke trenger å være formalisert,
er noe av hovedfokuset vårt i gjennomføringen av BERGEN
KJØTT.
JLP: Tenker dere at folk som er involvert der og har arbeidsplasser
der skal kunne invitere sine bekjentskaper og nettverk, eller skal det
være en mer systematisk tilnærming i forhold til å trekke inn folk fra
andre plasser?
AN: Vi skal satse på en medlemskaps–ordning, der kunstnere
kan være medlemmer uten at de har fast atelierplass, som
vil gi de mulighet til å leie seg inn på prosjektrommene og
gjesteatelierplassene for kortere perioder. Huset skal være åpent for å
bli brukt av andre enn bare de som har fast arbeidsplass der.
Annine Birkeland (AB): Det som skjer på huset skal kunne bli
organisert uten at et svært apparat må settes igang. Fokuset skal
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ligge i møtene som oppstår naturlig og som ikke er konstruerte.
Både Agnes og jeg ser dette skje blant kunstnere og musikere når vi
er ute og reiser. Forhåpentligvis vil dette prosjektet ha mye å si for
selvtilliten til de som er involvert, fordi vi kan plukke opp hverandres
idéer, forsterke dem og få dem gjennomført. Ideen bak BERGEN
KJØTT er at det skal være åpent for initiativ fra de involverte, og at
disse initiativene blir diskutert.
AN: Annine og jeg skal ikke sitte på toppen som noen kuratorer
og bestemme alt. Det er derfor vi forventer at de som har fast
arbeidsplass der er interessert i sånne type dialoger, og interesserte i å
bruke sine egne nettverk til å sette i gang ting, og få ting til å skje. Vi
ønsker å ha et høyt profesjonelt nivå på det som foregår der, uten at
det skal bli hyper-elitistisk.
JLP: Og etterhvert som BERGEN KJØTT blir etablert så vil det
tiltrekke seg folk som er mer interessert i å jobbe mer konstellatorisk
og utadrettet?
AB: Ja, vi er ute etter kunstnere som har lyst å jobbe utover bare sin
egen praksis. Vi ser at musikerne som skal jobbe på huset er vant til
å tenke og jobbe på denne måten, men vi sliter litt med å få tak i de
kunstnerne som vil være med på et sånt prosjekt.
AN: Den gruppen med kunstnere som skal ha fast arbeidsplass der i
første omgang er og må være folk som virkelig har lyst og kapasitet til
å være med på et sånt prosjekt. Det er viktig å få fram at vi stiller litt
krav til de som skal jobbe fast på huset, for at vi skal kunne stole på
demog gi dem rom. Så for de som har lyst til å være med på det, gir
det jo et enormt stort spillerom. Det er ikke passende for alle, men
for de rette folkene så er det jo veldig attraktivt.
AB: Ja, samtidig som det handler om å skape en trygghet rundt
prosjektet siden det er litt utenom det vanlige. Det er styrken til
Agnes og meg — at vi er trygge på våre ståsteder. Så hvis vi får den
tryggheten til å smitte gjennom prosjektet vårt, så er jo det utrolig
bra. Det å gi ting litt tid, å tillate at det vil utvikle seg naturlig … Det
er jo noe som er veldig uvant. Mange er utålmodige. Og vi er vant
til å bli styrt av et tøft tidsskjema. Så BERGEN KJØTT er jo veldig
annerledes. Vi har ikke planen klar for hva som skal skje. Den planen
kommer med de kunstnerne som kommer inn.
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Anngjerd Rustand, Hull, blyanttegning, 2009

FIG 1 beregning av relativ høyde.

FIG 2 dal og fjell kombinert.

Kartografi
doble landskaper
1. Legg to kart oppå hverandre
2. Relativ høyde beregnes: finn felt med lavest høyde sammenlagt. Hver kurve som
krysses: + ett trinn.
Kartet, da det var nesten oppløst, vått papir klistret mot jorda i le innunder trær og
stein (avsidesliggende, skyggelagte steder, som når snøen smelter). Det var det – ikke
umuligheten i å kartlegge alle detaljer, men alt det som skulle skje siden. At kartet
gradvis ville oppløses og selv bli til den jorda det en gang hadde avbildet.

FIG 3 modell av dal og fjell kombinert.
Anngjerd Rustand, Doble landskaper/dal og fjell kombinert, tegning, plastilina og tekst, 2009

How is the everyday for a researcher? And how does it differ from
your everyday as an artist?
It isn’t very different to what I’ve been doing for some years now. My
practice often seems to have an academic setting, and, even when I
am not a student or researcher, I seem to try to establish some sort
of a reflective environment from which to operate. But then again,
I think that there is generally a misconception when it comes to
what research in the arts means. People think that being a researcher
means that you are reading and writing all the time, doing things
different to making art itself. This tension between a student’s idea of
what art-making is and his/her idea of what research is seems to be
present all the time in academic environments lately.
When this question comes up I tend to focus on how things like
«text» or «reflection» appear within my practice already, so that
research is revealed rather than summoned. So that I don’t feel like I
have to take some model and adapt my process to it.

Photo: Pedro Gómez-Egaña

The A-B-C of Artistic Research
(or should we say the A-R-T)
Interview with Pedro Gómez-Egaña
Text: Anne Marthe Dyvi

It takes time to understand an art institution. And parts of the art
institution tend to be a bit anonymous. For instance the Fellow
Researchers. What do they do?
I know of the description done by the institution, and by The
National Norwegian Artistic Research Fellowships Programme. But
I wanted to know what it is like from the inside.
What is artistic research? What does a Fellow Researcher do?
Pedro Gómez-Egaña is a researcher in art at Bergen National
Academy of the Arts, and he has kindly answered some of my
questions.
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How do you see the idea of research being presented by this
programme?
The thing with “research” is that the term appeared from an
academic institution standpoint, not necessarily from an artistic one.
Research has become a key way for art to be part of the university
universe. It is a tool that provides accountability, a way for artistic
process to be accepted as a tangible product of knowledge, and to
make it work with the mechanics and bureaucracies of an institution.
In a way this is cool because it means that artists may have other ways
of finding sources and resources (an academic status often leads to
better pay when you teach, and/or more project funding, etc), but I
do think that it becomes problematic when research is presented as
the only way to legitimise art practices in the Academy. That art is
only of a high standard if it is encapsulated in some sort of research
context. It’s a similar problem with the gallery-based art market,
there is this absurd assumption that selling a lot means that you are a
good artist.
In any case, each research programme has its own particularities. The
one I am in now uses the notion of Critical Reflection as one of its
main paradigms. I translate that to an exercise in which I evidence
my process and the connections that appear around and through
it. I write about it, I write in my work a lot anyway so it’s not so
different to just doing my thing. The programme also has strategies
for motivating us to reflect and share the state of our work, like
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it is extremely well organised, and it is very generous in terms of
the idea of concentrating everyone in a place where they can focus.
But both times I’ve been to this seminar I end up with a feeling that
nothing was really covered. The time is so limited and the agenda is
so full that it is impossible to reach any substantial depth with any
of the projects. It is more or less based on an immediate response to
someone’s presentation. And since art practices are so layered and
complicated, and since research projects are so specific, it is hard to
assume that 45 minutes will allow for any kind of discussion that
can really touch up on important things. The other thing is that the
discussion groups are indeed interdisciplinary and it means that the
theoretical language is not always compatible. I guess you need time
and a more constant dialogue with people from different reflective
worlds in order to make these discussions substantial. You need to
establish a common ground before opinions are significant, and that
takes a while.
I think that the best way to have these kinds of meetings is to use the
tutorial format, you know, one on one. Or a small group of people
who follow you through. This is the kind of set-up I am trying to aim
for in my project. It makes sense to have follow-ups.
The other problem with these seminars is that some of the questions
are very product-oriented. Questions related to what you will end up
with, and even to how you might use the money. And then it feels
like they just want to hear that you have a structure and a plan for
spending the funds...

Pedro Gómez-Egaña, Volcano

asking us to do presentations. There is a main platform for this, a
seminar where we give presentations and engage in discussions with
out colleagues.
Who is your audience at the seminars and presentations organised
by the research programme? And how do they relate to your work?
There are bi-annual seminars with everyone who is a part of the
programme: the fellows from all the different disciplines (music,
theatre, arts, etc), their supervisors, the steering committee of the
programme and some guests. It’s a very nice idea to bring a lot of
people together under the umbrella of an interdisciplinary research
programme, which was one of the reasons that I was attracted to this
programme. But at the same time, there is something about the way
that these seminars get executed that I don’t find so useful. I mean,

So it helps to show the Programme that your research has a
structure, for them to have trust in your way of working?
Yes, it makes sense doesn’t it? For them to make sure you are working
and developing what you said you would do. Ultimately, to show
that you’re using the institutional support and the funds they give
as well as possible. But this simple idea can be difficult to realise. I
believe that in art projects structure isn’t found, it appears. It is in the
midst of experimentation or whatever operation you engage with,
that you find a need to either make a video or make an installation,
to buy a little motor or to hire a huge truck. And these decisions can
really only happen when you are immersed in the process. So it is
very difficult to generate a reliable structure beforehand, especially
when funds depend from it. It is very similar to what happens when
you apply for a more conventional grant, you need to come up
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with ways to show that you will spend the money in a structured
way. A good percentage of the approval of a grant lies in this ability
to show a proper spending of the funds offered. So everyone just
tries to come up with approximations that are usually an equation
between what the institution seems to be willing to give, and an
ideal amount for you. This is how grant applications work for
artists. The revolutionary thing about these research programmes
should perhaps be to break free from that model. That after an
eight–month selection process in which every bit of your artistic and
professional life has been evaluated and approved, you just get carte
blanche. And that means that you find, along with your supervisors,
ways to evaluate the project based on its own terms.
But so far, at least for me in my first year, showing a structure—
financial and operational—seems like an important thing to deliver.
Another difficulty in this fellowship is that the administrative
nature of it makes this structuring very tricky. What I mean is that
the programme works through the different institutions involved.
So, for instance, there are policies from the programme in relation
to spending and budgeting, and then the funds go through KHIB
where there are also a whole host of policies, procedures and
rhythms, and then each project has its own way of finding a structure
as I said before. So much gets tangled and confused in this three–
way administration.

What is the purpose of your research? Both from a personal
aspect, but also from the view of the institution, or society as a
general?
The purpose of my research is to make better work, to be able to
focus on specific notions that are present in my work and to have
resources and a network that allows for this focus to develop as
effectively as possible. And also to question my artistic practice as
much as possible without it meaning a breakdown in my career.
As far as the importance of research in a society, if we define research
as the academic space where teachers can be dedicated to making
new connections between the information and ideas available,
then I think that it is an absolute necessity for institutions to have
them. I know of universities where a teacher’s work would be
divided between a percentage of teaching time and a percentage
of administrative work. This kind of approach to university staff
renders their teachers irrelevant very quickly. And as universities
become more and more businesses for making money from
students—as is the trend right now—then this kind of intellectual
stifling will become more prominent. This is why I totally support
research initiatives. I do emphatically believe in institutions actively
making spaces for their members to exercise their own operations,
you can call it research, or art practice, philosophical endeavour,
scientific dwelling, or whatever.

How does being part of, and being present in the institution
inflect your work?
Bergen National Academy of the Arts (KHIB) is especially good at
making life easy. And I come from other institutions where you can
really see how it can be difficult to administrate a place for artistic
work. I really like the trust that KHIB the institution gives to their
staff; there is an administration that seems to understand the nature
of contemporary art practices and doesn’t really force us to make
projects that are easy on the operative side. . What is difficult to
deal with for me, as I explain above, is that I have one project within
two institutions. But I love that KHIB seems to have an attitude of
«what’s important is that you do your project the best you can».
It is reassuring, and it allows for a good working environment where
you feel that we are all trying to actively understand how art fits in
with all this institutional stuff. It feels like being part of a team that
is asking a question, rather than being trapped in a bureaucratic
machine.

Do you see your research as something that can be used by for
example MA- students and others in the same way that theoretical
or scientifically thesis is used to build upon in an educational
context?
Absolutely. As I said before, it is a different way of connecting
information, and as such students and other people can benefit.
I think it is always very interesting to see an archive, texts or
documentations of someone who is totally enveloped in a very
specific topic, you know? I think it could be interesting for someone
to see what I have chosen to concentrate on — the exploration of
motion and accidents—accumulate in the three years of work.
I think it will be interesting for people to see a kind of map made out
of works of art, but also with other references, writings, images, etc.
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So you are not limited by one form, like having to write one book,
or to make one piece within the programme?
No, and that’s great. It makes sense for artists to be able to present
their reflections in ways other than a thesis model. It makes it
difficult perhaps because, as I said, research has a legitimising
tension, there is a pressure to prove a rigour, and then the scientific
model seems a strategically sound option. But in principle I like the
challenge of trying to stay in the field of art even if we all know that
the only reason that this «critical reflection» exists as a requirement
is because it is the only way to make art exist in the University.
But it seems you have an open-minded relation to what kind of
tools you will use to present the final result?
Yes. Now I am trying to circle in the areas I am covering, and choose
were to go deep, but I do not know what format it could take at this
time. I am getting very interested in lecture-performances, precisely
because they inhabit that space between the discursive and the
poetic, I guess.
Can you say something more about your expectations from the
programme?
A lot of my expectations from this fellowship have been met.
I have worked very much this past year and I have done it in a way
that would have been impossible otherwise. Basically everything
you may hear as a rumour is true: the money is great, the spaces are
usually great, and the disposition of the programme is fantastic. It is
a young programme that is virtuosic in its operation and always open
to change. The best thing is that I find the programme leadership
to be both confident and self-critical. That’s to me translates to a
promising future for this fellowship scheme.
If I had to express a particular unmet expectation, I would have
to say that it has to do with the artistic input initiated by the
programme itself. I expected to find a better and more active
search for people who are working in the art fields right now and
who might have a say in our work, not in the world of academic
research, but in the world of art. I would love it if the programme
arranged for top–notch art practitioners from all over the world
to come form time to time and check us out, do studio visits or
give in-depth lectures about problems of contemporary art. I think
that there could even be strategic relations with places like OCA,
Bergen Kunsthall or other international programmes whose aim is
to have the «finger on the pulse» of the art world so that we expand
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the network and exposure that we bring to the fellowship. The
programme is very emphatic on us having an international level, and
many of us do have an international network, but it would be great if
the network the programme supports itself with, was not so insular.
More about Artistic Research in Norway:
http://kunststipendiat.no
http://khib.no/khib/KU-FoU/Stipendprogrammet
Pedro’s website: http://www.pedrogomezegana.com/

Pedro Gómez-Egaña, Galaxy
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