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Abstract 

The number of refugees from Palestinian areas has, according to UNRWA (United Nations 

Relief and Work Agency for Palestinian Refugees), risen to include approximately 3.7 million 

registered people. This is a major challenge to the Palestinian people, cultural identity is first 

of all developed within families and then within and across other groups. The refugees are 

dealing with poor living conditions, families are struggling for basic needs and the ability to 

maintain and transmit cultural activities are limited. Because this situation have lasted for so 

many years the Palestinian culture are now in real danger of being lost.  In March 2012, I 

visited the refugee camp in Shatila for the first time, and this experience have been 

subsequently processed and used in The Art project Diaspora. Visual glimpses of colors and 

signs painted on the walls in the refugee camp have been transferred into nine paintings, and a 

digital story. Both the context and the concept of The Art project Diaspora are addressing 

today's challenges in the Palestinian culture on three specific areas. This is first, women's 

handicraft as an important source of income in the refugee camp and secondly, creation of 

digital stories as a method for the continuation of the traditional storytelling. The third area is 

how digital learning programs can be useful in the refugee camp. 

Forord 
I denne rapporten presenteres Kunstprosjektet Diaspora, dette er et resultat av tildelt tid til 

kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Prosjektets opprinnelige intensjon var å fornye egen kunstnerisk praksis, noe som innebar at 

jeg fra starten av måtte arbeide systematisk i maleriprosessene, og klargjøre for min egen del 

hva fornyelse handlet om.  Skulle denne fornyelse omfatte ny bruk av fagteori, ny teknikk, 

nye motiv, nye formater, verktøy eller nye kombinasjoner av disse?  Med dette som 

utgangspunkt er det fullt ut mulig å planlegge en kunstnerisk prosess som leder til nye 

produkter, nye kunstneriske resultater. Slik utforsking har vært nødvendig og nyttig for meg 

ved flere anledninger, men denne gangen var det min egen kunstneriske praksis som skulle 

endres.  Fornyelsen skulle ikke være radikal, jeg ville holde fast ved det kjente maleriske 

uttrykket, men veien fram til det endelige maleriet, slik det vanligvis tar form i mitt atelier, 

skulle utfordres. En skapende prosess innebærer veksling mellom kognitiv og intuitiv 

forståelse, mellom refleksjon og handling. Maleriet utvikles i en prosess hvor det praktiske 

arbeidet med tilførsel av farger, spor av verktøy og fordeling av flater og form er avgjørende, 

ideen ligger enten latent i flaten eller i kunstnerens hode, uansett så må den lokkes fram. 
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Refleksjoner og vurderinger knyttes både til intuisjon, fornemmelse for kvalitet og til 

vurderinger av formale faktorer som benyttes for å føre ideen trygt i havn. 

Kunstprosjektet Diaspora, består av ni malerier og en digital historie. Tittelen er forankret i 

situasjonen til palestinske flyktninger, hva skjer når en befolkningsgruppe blir fordrevet fra 

sitt hjemland og spredt som frø i alle himmelretninger? Kunstprosjektet Diaspora har ved to 

anledninger blitt presentert som separatutstillinger for publikum. Prosjektet har også blitt 

presentert på en stor konferanse i Beirut med tittelen: Educational Challenges in Refugee 

Population våren 2013, også beskrevet i rapporten: The Report from The Conference 15th and 

16th of May 2013. (Søyland og Bjørke, 2013). Den digitale historien er lagt ut på Vimeo i 

både norsk og engelsk versjon, i tillegg ligger den på NORWAC (The Norwegian Aid 

Committee) sin hjemmeside.  

Bakgrunn 
Høsten 2010 startet Kulturdepartementet arbeidet med St.meld.23. (2011-2012) Visuell Kunst. 

Meldingen tar utgangspunkt i at området visuell kunst preges av store endringer og derfor 

ønsket departementet både økonomisk og politisk gjennomgang av feltet i tillegg til å få 

belyst faglige forhold.  Hver generasjon opplever avstand i språk og uttrykk mellom ulike 

aldersgrupper. Dette handler ikke bare om valg av virkemidler men like mye om samtidens 

kommunikasjonsutfordringer, økonomi, kultur og anerkjennelse av kompetanse. Jeg og min 

generasjon tok vår utdannelse i begynnelsen av 70 tallet, i god avstand til verdensveven og 

den private datamaskinen. Vi benyttet fremdeles det gamle staffeliet, som blir beskrevet så 

tidlig som hos de gamle egyptere og Plinius den eldre (23-79 e.kr) i hans encyklopediske verk 

Naturalis Historia, her forteller han blant annet historien fra da Apelles besøkte Protogenes 

og fant: «-a large panel upon the easel ready for painting»… Dette er for øvrig en artig 

historie som beskriver en konkurranse mellom disse to. Dagens kunstnere har i tillegg til 

staffeliet, helt andre metoder tilgjengelig, de bruker gjerne teknologi i alle faser av den 

skapende prosessen. Ideene, konseptet, utvikles tekstlige og kunstverkets utforming 

undersøkes i materialer og teknikker for å forsterke ideens intensjon. David Hockney har satt 

ord på hva det innebærer for ham selv det å fornye seg gjennom å ta i bruk teknologi. Han 

lager bilder på iPad og sender dem gjerne videre til sine venner. Bildet vil aldri mer bli det 

samme, skrev han på veggen i sin egen utstilling Me drawing on an iPAD på Louisiana 

Museum of Modern Art i 2011. Teksten ble selvfølgelig skrevet på hans iPad og sendt digitalt 

til utstillingskonsulenten, som videre benyttet denne som en del av dokumentasjonen. Lyset 

på skjermen er både nyttig og interessant og som digitalmaler har han hele tiden malerutstyret 

og ”staffeliet” med seg. Han kan tegne over alt, skissere over alt, og han kan ta bilder av 

motiv og lagre disse for senere studier. (Geaser. 2011). Så ikke nok med at iPad og iPhone er 

kommunikasjonsverktøy, de er også instrumenter som har endret måten han, og vi, samler, 

bruker, formidler og utvikler kunst på.   

Teorigrunnlag 
Som nevnt fikk St.meld. nr. 23. (2011-2012) Visuell Kunst en viss betydning for mitt arbeid, 

meldingen framhever veldig tydelig behovet for forskning i, og om, kunstverkets tilblivelse. 

Det er sparsomt med fagartikler som redegjør for maleriets tilblivelse som samtidskunstverk. 

Fremdeles domineres kunnskapsfeltet av omtaler, hvor kunstkritikere, kuratorer og 

kunsthistorieskribenter beskriver både kunstneren og de kunstneriske produksjonene. 

Kunstneren og kunstverket forblir på denne måten objektene. Som kunstner så oppleves 

forskningsbegrepet som fremmed, den skapende prosessen kan riktig nok ha en undersøkende 

karakter men den er i de fleste tilfeller både subjektiv og intuitiv. Maarit Mäkelä, Nithikul 

Nimkulrat, D.P. Dash og Francois-X. Nsenga (2011) har samlet noen utfordringer og gitt sine 

kommentarer til samtidsdebatten om forskningens og kunstfagenes egenart.  I artikkelen On 

https://vimeo.com/58347243
http://vimeo.com/64374184
http://www.norwac.no/
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Reflecting and Making in Artistic Research viser de til både begreps-, teori- og 

metodeutfordringer i det kunstfaglige forskningsfeltet. Artikkelen redegjør for hvordan ulike 

land og ulike forskere forholder seg til kunstfaglig forskning. I Finland benyttes begrepet 

praktisk ledet forskning (practice led reasearch) for å framheve aktiv profesjonell praksis. 

Akademisk forskning som benytter denne tilnærmingen viser kreativ produksjon knyttet til 

både teori, praksis, refleksjon og dokumentasjon. I tråd med dette viser Mäkelä til Christopher 

Frayling (1993) og hans artikkel: Research in Art and Design. Frayling legger vekt på at den 

praktiske undersøkelsen krever formative tanker som grunnlag for et kunstnerisk sluttprodukt.  

I Norge benyttes betegnelsen Kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor den kunstneriske skapende 

prosessen er sentral, prosjektene følges opp med selvkritiske refleksjoner og dokumentasjon. 

(Malterud. 2012).   

Veien til fornyelse 
Det prosjektet jeg beskriver her har, i tråd med intensjonen i Kunstnerisk utviklingsarbeid, 

vært styrt av det praktiske arbeidet. Det å skulle fornye egen kunstnerisk praksis har for min 

del handlet om å male og om å studere andres kunstverk og litteratur samtidig som jeg har tatt 

notater og samlet selvkritiske refleksjoner i en egen logg. Det har videre vært viktig å 

formidle resultater underveis i prosessen, disse visningene på atelieret har åpnet for 

refleksjoner knyttet til både konsept og kontekst. Prosjektet har blitt utviklet i løpet av tre år 

(2011-12-13) med praktiske undersøkelser fordelt på ulike problemområder. Første året 

handlet om grunnleggende undersøkelser og klarhet i forhold til prosjektets egentlige 

intensjon. Andre året handlet mest om kvaliteter i bildematerialet med vekt på både 

konseptuell og kontekstuell utforming og det tredje året har handlet om formidling og 

konsekvensene ved den konseptuelle dimensjonen i prosjektet.  

I oppstarten var det ikke mulig å beskrive et fullverdig undersøkende spørsmål som 

kunne besvares ut fra systematisk gransking.  Dette er et kjent fenomen som er beskrevet av 

K. Smith, sitert hos Farber og Mäkelä, (2010). Han forklarer at (-) the limitation of language 

in the initial stage of an art project’s development is certain… (For this reason, it is useful) to 

embrace the not-quite-knowing as productively troublesome rather than prejudicial. (Mäkelä, 

med flere (2011)). Det å forklare for seg selv og andre hva man skal undersøke i et prosjekt 

innebærer med andre ord å ta hensyn til den åpne «not-quite-knowing» fasen.  

Opprinnelig var planen å fornye egne malerier ved å utforske billedkonstruksjon, 

billedoppbygging, farge og formproblematikk. Dette er formalkunnskap som billedkunstnere 

gjennom århundre enten har funnet fram til i egen praksis eller fått fra andre fagområder, og 

som gjennom muntlig og praktisk veiledning har blitt en del av billedkunstfaget. (I. Zalo 

Jæger. 1991) Vi snakker om sann bekreftet kunnskap som er utviklet over tid og på ulike 

måter gjort tilgjengelig for yngre generasjoner. Planen min om fornyelse var for så vidt god, 

men allerede i første perioden ble det klart at det formale kom i skyggen av hensikten, 

formalkunnskap i seg selv utfordret meg ikke i noen vesentlig grad.  

Metode 
 

I Carole Gray og Julian Malins lærebok Visualizing Research (2009, s.57) legger de vekt på 

den reflekterende praktikeren som anvender en eller annen form for reflekterende journal. 

Dette stemmer også med anbefalinger hos andre teoretikere som Frayling, Smith og Mäkelä, 

med flere (2011). Jeg valgte  The Lewinian  Experiential  Learning Model  som utgangspunkt 

for mine refleksjoner, denne og to andre modeller ligger til grunn for det David  Kolb i 

artikkelen Experiential Learning (1984) kaller et holistisk integrerende perspektiv på læring .   
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                  HVA?  

          Concrete experience,  

                            (doing/having an experience) 

 

HVORDAN?                                                                      HVA SÅ?  
Active experimentation                                     Reflective observation  

(planning/trying out what                              (reviewing/reflecting on                

you have learned)                                             the experience) 

                                              HVORFOR?   
                           Abstract conceptualisation  

                          (concluding/ learning from 

                                   the experience) 

 

 

                            Figur 1. Learning model (Spørreordene er mine egne) 

 

Mine refleksjoner til hvert maleri som tok form i løpet av det første året ble knyttet til disse 

fire nivåene som vist i denne modellen, jeg har selv føyd til de fire spørreordene, se figur.1.  

Disse bidro til at jeg formulerte selvkritiske kommentarer til mine egne studier. Det tiltalende 

ved denne modellen er også rekkefølgen som naturligvis starter med HVA? I løpet av det 

første året avdekket jeg forhold ved egne preferanser som kom til å legge føringer for de to 

neste årene. På dette tidspunktet var jeg helt åpen med hensyn til HVA jeg motivmessig 

arbeidet med, refleksjoner ved forbedringer og HVA SÅ vurderinger ble etter hvert viktig, 

Gjennom disse refleksjonene, se eksempel i figur 2. fikk jeg bekreftet at oppstartsfasen først 

og fremst var en søkende fase, målet uklart, og det er nær sagt umulig å bestemme seg for et 

fullverdig undersøkende utviklingsområde. (Smith. 2010).   

 

 HVA?  I denne studien vises effekten av undermaling – renhet i 

farge, - fremdeles vekt på det formale, tradisjonelt motiv. 

HVA SÅ? Kraftfulle flater og opptegning av form - ser mulighet 

for konseptuell bearbeiding – form - farge- identitet – foto av 

slektninger? Denne vil jeg bevare. 

HVORFOR? Jeg vil se mer på hva forenklingen innebærer, og 

hvor modig kan jeg være fargemessig. Og, jeg vil se på det 

emosjonelle i tre kvinnegenerasjoners forhold til den samme 

benken. En fortelling om overføring- forgjengelighet – tid - 

HVORDAN?  Ny versjon i større format – med enklere 

oppbygging (konstruksjon) med kontraster i form og farge. Og 

nå kan maleriet  kobles sammen med to foto 1. min mor og 2. min 

bestemor som sitter på benken.  

Figur 2: Tittel: Benk 3-versjon 2 

 

Det var dette reflekterende tekstlige arbeidet som bidro til at jeg forsto at det mest utfordrende 

spørsmålet var HVORFOR, et spørsmål som hadde vært enkelt å besvare hvis planen hadde 

vært å lage en utstilling, å utføre et utsmykkingsoppdrag eller på andre måte bidra på en 

kunstnerisk arena. Jeg måtte nå begrunne hensikten på en mer nærgående måte.  Det gikk opp 

for meg at jeg strengt tatt kunne la være å male bilder hvis ikke jeg klarte å begrunne 

HVORFOR, og fra da av endret prosjektet karakter. Hvis jeg skulle oppnå fornyelse av egen 

kunstnerisk praksis måtte jeg samtidig lage retningslinjer eller prinsipper for HVORDAN 

denne praksisen skulle være. Jeg avsluttet derfor arbeidet det første året med å formulere tre 

prinsipper eller regler som delvis besvarte spørsmålet om hvorfor jeg skal male bilder og 

hvorfor skal jeg fornye egen kunstfaglig praksis?  
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 For det første; det malte bildet skal belyse et tema og dermed bli en del av noe større 

enn seg selv. (- nytt og utfordrende for meg) 

 For det andre; bildets motiv skal vise til det representerte, hvor mennesker og det levde 

liv kun vises som formelementer, mønster og fragmenter. (- ny bevissthet) 

 For det tredje; det valgte temaet som danner den konseptuelle rammen skal vise til en 

sammenheng, en kontekst som også må ivareta visuelle kvaliteter. Dette innebar at jeg 

ikke ønsker å lage malerier som må forklares med skriftlige notater.  

Et vendepunkt 
 

Disse retningslinjene hadde jeg med meg da jeg reiste på studietur til Libanon i begynnelsen   

av det andre FoU- året mitt i 2012, reisens opprinnelige formål var å besøke venner i Beirut 

og hente inn litt kulturell energi etter en travel periode på jobb. Det videre arbeidet med 

prosjektet, oppfølging av de tre prinsippene, skulle etter planen starte når jeg kom hjem igjen. 

Jeg var med andre ord i turistmodus og på oppdagelsesreise i en ny og fremmed kultur med 

røtter langt tilbake i tid. Derfor var jeg helt uforberedt på den opplevelsen jeg fikk da vi 

besøkte flyktningleiren i Shatila. Mitt møte med flyktningeleiren handlet først og fremst om 

mine egne sanser: lukt, hørsel og syn. Vi gikk i de trange smugene som i gjennomsnitt var en 

meter brede, det var sparsomt med farger, ikke noe grønt og veldig få personer å se. Det 

menneskelige dramaet kom veldig nært inn på oss, konfliktene, krigene, massakren og 

håpløsheten fikk et ansikt. Jeg fikk erfare hvordan mitt sanseapparat var uforberedt i møte 

med Shatila noe jeg reflekterte over i en enkel tekst umiddelbart etter besøket:  

 
-å bli fratatt lyset, lufta, den visuelle kontrollen – det var ingen fluktmuligheter for øyet- 

synsfeltet var veldig lite og det du hadde foran deg var det du måtte forholde deg til – ingen 

valg eller mulighet for å la blikket vandre bort fra det ubehagelige – det var overveldende. 

Bygningene rager opp til 6 etasjer i høyden. Det var få eller ingen vinduer å se nede på 

bakkeplan- det var en og annen nisje med en trapp og dør stengt mot smugets mørke. Lufta var 

stinn av råtne matrester, støv og kloakkstank. Både bygningene, strømnettet og kloakksystemet 

i leiren var i elendig forfatning, dette innebar daglig skader og forgiftninger. 

 

En halvtimes vandring førte oss inn i hjertet av leiren der vi hadde en liten stopp med 

informasjon om beboernes levevilkår og utfordringer. Jeg ble stående slik at blikket falt på en 

grå betongvegg og ned langs denne kom et vannrør, et helt vanlig rør i metall, som hadde blitt 

gjenstand for behandling. Dette metallrøret var påført malte tegn som lignet slitt graffiti, det 

var tydelig at noen hadde lagt sin energi i å tørke fargerester av penselen. Her var hver dråpe 

med farge utnyttet til det oppsto en vakker helhet i det lille feltet, det var prikker, linjer og 

bladformasjoner som var føyd sammen lag på lag. Jeg fisket fram telefonen og i en fart fikk 

jeg tatt et foto, og nå var jeg visuelt skjerpet. På vei ut av flyktningeleiren fanget jeg opp en 

håndfull motiver som viste tilsvarende spor etter farger, symboler og tegn. Det var ikke det at 

disse utsnittene var så kvalitetsmessig fantastiske, det var heller ikke det dokumentariske 

vitnebyrdet som var interessant. Det var selve synsopplevelsen og alle tankene som fulgte 

denne som fikk verdi for meg der og da, dette var en opplevelse som ga mening. Svaret på 

spørsmålet om HVORFOR jeg skal lage bilder lå skjult i disse små fargeflekkene. I dette 

øyeblikket på vei ut av flyktningleiren visste jeg hvilket tema jeg skulle vektlegge og jeg 

visste at disse glimtene, fragmentene, farger og linjer som viste spor av menneskelig handling 

ville bli motivene mine.  



6 

 

Flyktningene, hvem er de? 
 

Opplevelsen i flyktningeleiren kom på riktig tidspunkt inn i mitt liv, et tema med potensiale 

som samsvarte med mine prinsipper, hvert fargeglimt viste til det som representerte 

menneskets behov for visuelle utfoldelser relatert til det levde livet. Jeg fant et utfordrende 

materiale som også viste til en meningsfull konseptuell sammenheng. For å følge opp temaet i 

et kunstfaglig prosjekt så fikk jeg behov for å sette meg inn i dagens situasjon for den 

palestinske befolkningen, medias krigsreportasjer ble utilstrekkelig som grunnlag for å forstå 

kulturen og livet i flyktningeleiren. Gjennom bøker som Hakawati, den arabiske 

historiefortelleren, av Rabih Alameddine og  Morning in Jenin av Susan Abulhawa  fikk jeg 

innsyn i både arabisk og palestinsk kultur. Videre har Susan Nathan (2007) beskrevet 

forholdet mellom palestinere og israelere slik hun opplever det på kroppen i boka Et annat 

Israel. Hun er en jødisk lærer som flytter til en liten arabisk by på Vestbredden, der oppdager 

hun et helt annet Israel. Hun møter et utdanningssystem som først og fremst er tilpasset jødisk 

historieskriving og hver dag opplever hun hvordan palestinske barn blir trakassert, mobbet og 

skremt. Saida Nusseibeh er forfatter med innsidekunnskap og i to artikler: The Palestinian 

Refugees, a personal insight og Palestinian culture and identity and the role of Palestinian 

women  fanger hun opp sorgen og beskriver de eksistensielle forholdene i flyktningleirene. 

Hun er opptatt av endringer innad i familiene, dette er endringer som har skjedd de siste seksti 

årene. Når kvinner nå har blitt sterke forsørgere i flyktningleirene bryter dette med kulturen, 

historien, religionen og med mannens tradisjonelle rolle. Kvinnenes rolle som flyktning 

diskuteres, de ivaretar både den tradisjonelle omsorgsoppgaven samtidig som de er moderne 

gründere med ansvar for lønnsomhet og produktutvikling.  I dag er det andre og 

tredjegenerasjon palestinere som bor i flyktningleirene, mange av dem har lært å holde fast 

ved symbolene, religionen, musikken og fortellingene som speiler den palestinske kulturen, 

men aller mest ønsker disse unge å bli akseptert som innbyggere i sitt eget fødeland, Libanon. 

Aldri har det hastet mer å forsterke og fornye det tradisjonelle palestinske håndverket, aldri 

har det hastet mer å hjelpe det palestinske folket til selv å samle inn, ta vare på og 

videreutvikle det som i dag er kulturens levende kunnskap, ferdigheter og minner.   

Maleriene tar form 
 

I løpet av det andre FoU-året (2012) fikk ni malerier form. De fem glimtene ble utviklet som 

en serie hvor hvert av bildene representerer en del av det virkelige livet inne i flyktningleiren. 

Se figur 3. Dette er malerier som viser utsnitt av et vannrør, dørkarm og veggflate. Hvert 

utsnitt er en autentisk gjengivelse etter foto, disse er etterpå montert hver for seg på oppspent 

lerret.  

 

 
                          

 

Figur 3. De fem Glimtene  
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Bakgrunnen for hvert av utsnittene ble malt i en av de tunge fargene som indikerer våt, tørr, 

skitten, belyst eller skyggelagt betongvegg. Disse hører sammen i en serie, men kan også 

fungere hver for seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figur 4. The Street 

 

 

 
 
 Figur 5. Diaspora. Plakat og tittelbilde.   

 De neste to maleriene vist over ble laget for å fange både de fysiske og de psykiske 

utfordringene i leiren. Maleriet til venstre, figur 4. har fått tittelen The Street.  Maleriet viser 

et utsnitt fra en av gatene i Shatila, motivet ble gjenskap så korrekt som mulig basert på 

informasjonen jeg hadde fått med meg i de raske fotoene. I maleriet til høyre, figur 5. valgte 

jeg en helt annen tilnærming. Dette motivet er en fortelling som viser til Shatilas dramatiske 

historie, det var ikke mulig å forbli uberørt av de grufulle hendelsene som har funnet sted i 

disse gatene. Jeg lot de palestinske kvinnenes nøkkel representere håpet om eget hjemland, 

rød og gronn farger viser til det palestinske flagget og blodsporet etter en liten hånd viser til 

de  lidelsene som flyktningene har vært utsatt for. Dette ble det bildet som bidro til at jeg fant   

fram til begrepet Diaspora. Dette maleriet har også blitt brukt som plakat. I denne 

arbeidsperioden vekslet jeg mellom den strenge korrekte gjengivelsen og den frie intuitive 

søkende prosessen som gradvis avdekker motivet. Dette kommer etter min vurdering godt 

fram i de to siste maleriene vist på neste side. Her er The Door figur 6. en virkelig dør som 

befinner seg i enden av den ene gaten, eller smuget, inne i Shatila. Døren er i metall, innfelt i 

en murvegg med grove steiner som byggemateriale, det regelmessige geometriske uttrykket 

med de gule linjene på hvit bunn hadde en voldsom visuell kraft som like gjerne kan ha 

symbolsk betydning. I mine tanker representerer denne døra veien inn i og ut av 

flyktningeleiren. 

 Kvinneskikkelsen figur 7. The Girl er resultat av min egen fantasi. På dette 

tidspunktet hadde jeg som nevnt lest flere artikler om de palestinske flyktningene, og i 

maleriene hadde jeg arbeidet med det som representerte dem i form av spor. Hvert maleri var 

større enn seg selv, de hørte sammen i en fortelling. Og nettopp på grunn av fortellingen ble 

jeg nødt til å lage maleriet av henne. Maleriets hensikt ble å gi identitet til en av de unge 

kvinnene som jeg vet lever i leiren, jeg møtte henne ikke, jeg måtte finne henne i lagene av 

farger på lerretet. Hun representerer de unge som knytter sitt liv i leiren til både fortid og 
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framtid.  Med et PLO mønstret skjørt og en nøkkel som halssmykke står hun både fri og 

fanget i døråpningen.  

 

  

 
Figur 6. The Door. 

 
Figur 7. The Girl. 

Sammenhengen maleriene inngår i 

 
Som følge av begrensede visninger i atelieret ble etter hvert maleriene, hver for seg og samlet 

i en serie, utgangspunkt for en fortelling om den Palestinske kulturen, og nå startet arbeidet 

med å finne ut hvordan maleriene burde formidles. I tråd med mine egne prinsipper var det 

viktig å la den kontekstuelle rammen, fortellingen, få en visuell form. Det ville igjen si at i en 

formidlingssituasjon, på en utstilling, så skulle maleriene suppleres med et faktabasert 

bildemateriale. Jeg kunne ikke tenke meg at dette skulle være foto, og jeg hadde ikke 

muligheter for å lage film. Fortellingen skulle baseres på mine egne personlige opplevelser 

som måtte flettes sammen med den politiske og historiske rammen, de kulturelle 

utfordringene og den håpløse livssituasjonen til flyktningene. Resultatet ble en digital historie 

som består av 25 egne tegninger og 6 minutters innlest tekst.  Både tegninger og tekst ble 

utformet  i egnede programmer på en iPad, en kreativ prosess som i stor grad føltes som et 

naturlig ledd i prosjektet. Jeg deler Hockneys erfaringer og er like begeistret som han i det å 

kunne fullføre historien i et digitalt format på en så enkel og sømløs måte. Teknologien var 

ikke forstyrrende. Det å gå fra tegneprogrammet Sketchbook til skriveprogrammet Evernote, 

og videre til Kjetil Bjørke fra Innsiktsbyrået som hadde produksjonsansvaret, var enkelt. Den 

digitale historien har blitt produsert med både norsk og engelsk tekst som i begge tilfelle er 

lest inn av Hedda Sandvik. Jeg mener at Heddas stemme bidrar til å skape riktig distanse fra 

den personlige historien til en mer allmenn tilgjengelig stemning. Se filmen på Vimeo, . 

 Kunstprosjektet Diaspora har fått en konseptuell karakter som er kontekstuelt 

forankret i den palestinske kulturen. Prosjektet har så langt blitt presentert på to utstillinger 

med spesielt invitert publikum. I begge tilfelle har den digitale historien blitt vist i et format 

som har okkupert endeveggen i utstillingsrommet mens maleriene vises på to sidevegger. 

Filmen går i loop og publikum har gitt veldig gode tilbakemeldinger om at den fungerer både 

estetisk og informativt som frittstående kunstverk og som kontekstuell ramme for maleriene. 

Disse tilbakemeldingene har også understreket kunstprosjektets relevans og verdi.  

http://vimeo.com/64374184
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Oppfølging og videre arbeid 
 

Den tredje periode er ennå ikke avsluttet selv om Kunstprosjektet Diaspora lever sitt eget liv 

nå, vil de konseptuelle konsekvensene ved å bygge et kunstprosjekt basert på forholdene i en 

flyktningeleir kreve oppmerksomhet. Kjersti Fiveland, tidligere område koordinator for 

NORWACs humanitære arbeid i flyktningeleirene i Libanon, har bidratt med kunnskap i 

prosessen, hun og hennes kolleger framhevet at Kunstprosjektet Diaspora er en kilde til 

kompetanseutvikling i de palestinske flyktningeleirene. Det er viktig at gjester som besøker 

leirene bruker sine opplevelser til å skape oppmerksomhet om forholdene. Det er viktig at 

personer med tilgang til ressurser og kunnskap kobles opp til relevante prosjekter i leirene. De 

palestinske kulturelle utfordringene blir i for liten grad diskutert, eksistensielle forhold som 

knyttes til helse, ernæring, hygiene og oppvekst-vilkår for barn og unge står i fokus for det 

humanitære arbeidet. Med dette som bakgrunn ble Kjetil og jeg invitert til å dele erfaringene 

fra arbeidet med Kunstprosjektet Diaspora på konferansen til The National Institution of 

Social Care and Vocational Training (NISCVT) i Beirut. Konferansen hadde temaet: 

Educational Challenges in Refugee Population. Vi bidro med refleksjoner på to 

læringsområder som begge henger sammen med Kunstprosjektet Diaspora. Det første handlet 

om palestinske kvinners håndarbeid som en viktig inntektskilde i flyktningleiren og det andre 

handlet om digitale historier. 

 

Mødre lærer unge kvinner å brodere og de har stort behov for å fornye designet på sine 

produkter. (Ladah Foundation). Dette læringsområdet arbeides det nå med ved Institutt for 

estetiske fag. Tanken er å tilrettelegge for at unge kvinner i flyktningeleirene kan finne 

fagstoff og få veiledning på en egen lærende blog. Se Art and Craft crossing boarders. 

Palestinske flyktninger i Libanon har ikke statsborgerskap, ikke rett til å søke arbeid eller 

skaffe seg bolig, de lever under kummerlige forhold i isolasjon fra samfunnet. Det er veldig 

vanskelig for de unge å komme videre i utdanningssystemet og grenseoverstigende digitale 

løsninger gir håp for framtiden. Det er ingenting i veien for at palestinske ungdommer gjør 

som David Hockney arbeider digitalt, på denne måten kan de fotografere, reflektere, skape og 

dele tanker om ulike kunnskapsområder som interesserer dem. Og her kommer det andre 

læringsområdet til sin rett, fortellinger av ulik karakter har til alle tider vært viktig i den 

palestinske kulturen, jfr. Hakawati Historiefortelleren av Rabih Alameddine. Den digitale 

historien består av personlige fortellinger hvor tekst og bilder utfyller hverandre. Det kan 

være fortellinger som handler om et geografisk område, om et tema, en reise, en gjenstand 

eller om en familie. Den palestinske befolkningen bør få hjelp til å samle historiene, 

kunnskapen, kunsten og kulturuttrykkene og lagre dem i et «digitalt hjemland». Håpet er at 

begge prosjektene lar seg gjennomføre og at de kan bidra til at flere utdanningsinstitusjoner 

tar ansvar for at den palestinske kulturen kan overleve og videreutvikles. 

Personlig læring  
 

Jeg avslutter denne rapporten med noen refleksjoner om tilblivelsen av kunstverket og 

læringsdimensjonen i prosjektet. Det å ta hvert trinn på alvor, det å stille spørsmål og arbeide 

systematisk med den skapende prosessen har i seg selv vært fornyende. Det store spørsmålet 

HVORFOR har åpnet for nye sider ved mitt forhold til min kunstneriske prosess. Jeg har latt 

kunstpedagogen i meg møte kunstneren i et prosjekt som berører begge sider av min 

kompetanse. Jeg har åpnet for samtaler underveis noe som har gitt meg større innsikt i hva 

andre mener, opplever og tror er malerienes verdi. For å finne svaret på HVORFOR ser jeg nå 

at jeg også har endret HVORDAN jeg skal arbeide med kunstneriske prosjekter i framtiden.  

Jeg ser at drivkraften bak tilblivelsen av Kunstprosjektet Diaspora er forankret i mitt ønske 

http://artandcraftxboarders.wordpress.com/category/tasks
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om å utgjøre en forskjell, og, jeg er bedre rustet til å forklare denne dimensjonen nå enn jeg 

var da jeg startet prosjektet.   
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