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Forord 
Samtidskunstens krav til konseptuell forankring har tilført maleriet som fagdisiplin utfordringer, og 

kunstkritikere holder ved like diskusjonen om maleriets betydning i vår tid. Den rådende diskursen dveler 

ved maleriets rolle som kunstform. Er maleriet kun et investeringsobjekt, en utsmykning og dekor? Eller er 

det slik at maleriet må vurderes som et supplerende element i andre sammensatte verk uten selvstendig 

kraft og verdi? Samtidig har samtidskunstnere gått i front og skapt nye maleriske uttrykk med forankring i et 

mangfoldig formspråk, og grensen mellom maleri og materialbaserte verk er utfordret. Fagdisiplinen maleri 

har på denne måten fått nye visningsarenaer både blant kunsthåndverkene og installasjonskunsten. 

Konkurranse om oppmerksomhet innen samtidens visuelle kultur handler også om teknologi og 

mangfoldiggjøring noe som gir vidtrekkende, kostnadsbesparende, multimedialt formidlingsmuligheter. 

Egenproduksjon, kopieringer og bildemanipuleringer er allmennkunnskap, det er tilsynelatende lite fokus på 

fagteori og motstand i de skapende prosessene. Å male et bilde omfatter fortsatt både en mental og en 

fysisk innsats, begge deler kan være utmattende. Når malingen er meislet, klort og gnidd inn i underlaget 

fester både tid, seire og nederlag seg til uttrykket og selv ved overmalinger så vil sporene fra kampen være 

der. Den tiden det tar å bygge fargelagene og den evnen som ligger i det å foreta valg, beherske verktøy og 

teknikker blir, til tross for ulike trender i tiden, fortsatt avgjørende for det sansbare. Maleriets kraft og 

karakter kan sammenlignes med musikalske verk, de formidler ulike sjangre, tekniske varianter, ulike uttrykk 

og hvert enkelt musikkstykke innfrir kriterium som gjør dem kvalitetsmessig verdifulle.  

 

Elisabeth og Inger Marie 

 
It is that light 

Seeps anywhere, a light for the times 

In which the buildings 

Stand on low ground, their pediments 

Just above the harbor  
               George Oppen (1908-1984) 
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Innledning 
Dette er den andre av to rapporter fra kunstneriske undersøkelser av vår egen praksis innen maleri i 2014 og 

2015. I denne rapporten presenterer vi begrepet kontekst slik det anvendes i både teoretiske og praktiske 

sammenhenger. Videre sammenligner vi våre individuelle refleksjoner knyttet til ulike forhold som har 

dukket opp i våre respektive prosesser.  Undersøkelser i det kunstfaglige feltet viser at det savnes 

dokumentert kunnskap som, både ved kunstfaglige eksempler og teoriforankret tekst problematiserer 

betydningen av kontekstuelle utfordringer i skapende prosesser relatert til maleriet. Av denne grunn 

benytter vi også denne gangen en strukturert og metodisk tilnærming til fagstoffet, fordelt tidsmessig i fem 

faser med veksling mellom individuell og felles innsats. Vi startet nok en gang med hvite lerret og hvert vårt 

oppstartsnotat etter samme lest som i det forrige FoU prosjektet: Not Quite Knowing. (Juell og Søyland 

2014). Denne gangen går vi litt lengre når vi besvarer spørsmålet: So What?   

Måloppnåelse 
Våre ambisjoner og mål har vært å konkretisere faglige forhold med relevans både for den skapende 

kunstneren og for dem som setter formidlingsarbeidet i sentrum. Gjennom forelesninger og dialog i 

klasserommet har vi sett at studentene søker kunnskap om profesjonelle kunstneres egne valg, 

arbeidsmåter og metoder. Utfordringer som ligger utenfor eller underforstått i det skapte verket, det 

kontekstuelle, representerer på denne måten et viktig aspekt som knytter seg til både samtidskunsten og til 

kunstformidlingen. Slike faglige forhold danner grunnlaget for våre kritiske refleksjoner i denne 

prosjektrapporten. Det samlede materialet, rapport og malerier, gjøres også tilgjengelige på våre nettsider: 

www.ingermsoyland.com og www.elisabethjuell.com 

Problem  
Kontekstuelle utfordringer omfatter både kunstens teorier, metoder, historie og dokumentasjons- og 

formidlingsproblematikk. Det teoretiske innholdet strekker seg fra generell kunstteori til spesialisert teori for 

den medium- og materialbaserte kunsten. Forståelse for malerienes sosiale, kulturelle, globale og politiske 

betydning er like viktig som de fagteoretiske egenskapene. Vi har vurdert ulike sider ved begrepet og vært 

innom spørsmål som opptar oss, -hvordan kan vi ta høyde for kulturell kontekst i våre malerier? -hvordan 

kan vi i vårt arbeid innen maleri, adressere store samtidsutfordringer som miljø, likestilling, sosial urett og 

verdikonflikter? – og hvordan utfordres maleriets rolle i kunstmarkedet og i galleriene i dag?  Bak disse 

spørsmålene fant vi den problemstillingen vi ønsket å besvare: 

På hvilken måte kan økt kunnskap om samtidskunstens kontekstuelle utfordringer bidra til at vi ser våre 

malerier på en ny måte og at vi derved tenker nytt om formidlingsarbeidet? 

Bakgrunn og teori 
Begrepet kontekstuell kunst dukket opp parallelt med Joseph Kosuths (født i 1945) ide om "antropologisk 

art" fra teksten Artist som antropolog (1975). Her framhever og forklarer Kosuth hvordan det kunstneriske 

uttrykket og mening med dette forandrer seg i forhold til kontekst og forventninger hos betrakteren.  I 1978 

lager han verket: Text/Context. Dette er tekst som er montert på store plakater og vist i en rekke byer i USA 

og Europa. Han sier i denne forbindelse at det er ikke noe som heter nøytrale steder, og kunstverket vil alltid 

http://www.ingermsoyland.com/
http://www.elisabethjuell.com/
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forståes i lys av hvor det er laget og hvor det blir vist. Både artiklene og kunstverkene hans fikk også stor 

betydning for utviklingen av den nye kuratorrollen som vokste frem i 1990-årene.  

Begrepet Kontekst forklares på ulike vis avhengig av om det er en tekstlig eller en situasjonsbasert 

sammenheng vi snakker om. I følge Cambridge Dictionary1 kan en definisjon være som følgende:  

 the situation within which something exists or happens, and that can help explain it  

I en norsk oversettelse så kan dette bety at kontekst er; - den situasjonen eller sammenhengen som bidrar til 

å forklare det som eksisterer eller skjer, en kontekst kan tilrettelegge for, supplere eller understreke og 

avdekke innsikt som er en betingelse for forståelse.  

Et katalogforord er et eksempel på en tekst som skaper en kontekst, forordet kan sette kunstverket inn i en 

større sammenheng, gi en referanseramme som setter kunstverket/teksten i relasjon til andre fenomener. 

Erik Mørstad viser i sin bokanmeldelse i Kunst og kultur (02 / 2003) av Dag Solhjells bok, Formidler og 

formidlet (2001) til hvordan Solhjell (s. 33) innfører begrepet paratekst2, et begrep han har hentet fra Gerard 

Genettes bok Paratexts. Thresholds of Interpretation (1997) for å forklare tekstlig suppleringer til 

kunstverket i en sammenheng (s. 26). En paratekst består ifølge Solhjell av alt tekstlig materiale som viser til 

kunstverket og den kontekst som kunstverket kan forstås innenfor. (Mørstad 2003). 

Gallerirommet brukes ofte som scene der kunstnerne kombinerer gjenstander og andre elementer. Fokus er 

betrakterens subjektive respons, en kurator vil forsøke å bygge bro mellom kunstverkene og betrakteren. I 

en utstilling kan vi møte både den kontekstbaserte kunsten og det autonome verket. Kontekstualisering kan 

innebære eksperimentering både med rommet, møblene og infrastrukturen. Dette kommer sterkt til uttrykk 

i installasjonen Riverbed (2014) av Olafur Eliasson. Installasjonen fylte hele sydfløyen i  Louisiana Museum 

for Moderne Kunst i Danmark3. Installasjonen var stedsspesifikk i den forstand at den tok utgangspunkt i 

museets særlige identitet og tematiserte møtet mellom Eliassons kunst og Louisiana som sted, både i fysisk, 

arkitektonisk og institusjonell forstand. Grensene mellom inne og ute, kultur og iscenesatt natur ble brutt 

ned.  

 

                                                           
1 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/context (12.05.15) 
2 Genett viser til hypertekster på nettet når han forklarer begrepet paratekst. 
3 http://www.louisiana.dk/udstilling/olafur-eliasson (12.05.15) 

 
Figur 1. Olafur Eliassons Riverbed 2014 

  

 

Figur 2.  Mona Hatoum  3-D Cities, 2008-2009.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/context
http://www.louisiana.dk/udstilling/olafur-eliasson
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I Kunstkritikk nr.3. 2004, skriver Power Ekroth om den kontekstbaserte kunsten til Mona Hatoum. Mona 

Hatoum4 er en Libanesisk født Palestinsk video- og installasjons kunstner som har oppnådd internasjonal 

annerkjennelse. Hun har sin kulturelle bakgrunn i Midtøsten noe som gjør at forståelsen av hennes kunst blir 

svært kontekstavhengig. Ekroth viser til at nesten alle tekster om Mona Hatoums kunst begynner med å 

fastslå at hun er født i Libanon av palestinske foreldre i 1952, men har bodd i London siden 1975. Gjennom 

1980-årene arbeidet Hatoum først og fremst med performans, men har siden det i hovedsak arbeidet med 

installasjoner og skulptur. Selv mener hun at hennes kunst handler mye om skjulte trusler, det samme verket 

utstilt på biennalen i Kairo, får en helt annen ladning og blir lest helt annerledes av et publikum i en annen 

sammenheng. (Ekroth. 2004). 

Et gallerirom kan befinne seg både innenfor og utenfor institusjonen. I vår tid er også nettbaserte løsninger 

som kunstverket.no og spesielt designede rom som Kunsthallene tilgjengelige. Det eksisterer en rekke 

juryerte og autonome muligheter for den som vil vise fram egne arbeider. Med dette har det oppstått nye 

utfordringer, hva er kvalitet, hva er originalt og hvordan er de kommersielle rettighetene i varetatt?  

 
Figur 3. Kunsthall Bergen 

 

 

 
Figur 4. Oslo Open. Kart over en rekke kunstscener bærer 
preg av ikke-hierarkiske holdninger mellom de etablerte 
institusjonene og de mindre visningsstedene. 

Ina Blom, professor på Universitetet i Oslo, Institutt for Filosofi, Idé- og Kunsthistorie og Klassiske Språk, blir 

intervjuet av Jonas Ekeberg i artikkelen om Eventkulturens dilemma, presentert i Kunstkritikk (18.05.11). På 

grunnlag av spørsmålet «hva er samtidskunst»? svarer Blom at; - dette handler jo om det evige paradokset 

for samtidsmuseer; skal de være kunsthaller, en slags aktualitetssentre, eller skal de være museer/arkiver 

som velger å forholde seg til et hierarkisk perspektiv på hva som er vesentlig og uvesentlig i forhold til ideer 

om fremtidig betydning? Det er det som er dilemmaet her. Bidrar man til en eventkultur, med alt hva det 

innebærer, positivt og negativt, eller bidrar man til høykulturens bygging av tradisjon? Institusjonene må 

håndtere denne utfordringen sammen med samtidsmuseer og gallerier, de må vurdere sine roller.  (Ekeberg) 

Slik vi forstår Ina Blom så frykter hun muligens at publikumsunderholdningen kan komme til å overskygge 

selve kunstens intensjon og her er alle kunstscenene, både de nasjonale og de regionale, utfordret.  

Vi tar like godt med et helt annet eksempel, kunstneren Lars Ramberg er ansvarlig for at det endelig finnes 

offentlige toaletter rett utenfor Stortinget5, etter ni års kamp. En kamp han synes styrker verket.  Han sier i 

et intervju med Dag Wiersholm på oppdrag for ArtScene Trondheim6 i 2011, (endret i 2014): Mine kunstverk 

vil ofte ikke se ut som kunst, men nettopp derfor kan de også kommunisere noe. I dem brukes ikke materialer 

                                                           
4 http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2009/mona_hatoum/images/09/09_2 (12.05.15) 
5 http://morgenbladet.no/kultur/2014/selvsikker_tvil#.VVIEb5MXZbU (12.05.15) 
6 http://www.trondheimkunsthall.com/news/lars-rambergs-kunstprosjekter-i-et-perspektiv-av-kunstneriske-
kompromisser (12.05.15) 

http://kunstverket.no/
http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2009/mona_hatoum/images/09/09_2
http://morgenbladet.no/kultur/2014/selvsikker_tvil#.VVIEb5MXZbU
http://www.trondheimkunsthall.com/news/lars-rambergs-kunstprosjekter-i-et-perspektiv-av-kunstneriske-kompromisser
http://www.trondheimkunsthall.com/news/lars-rambergs-kunstprosjekter-i-et-perspektiv-av-kunstneriske-kompromisser
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som gjør dem til kunst, men (materialer) som kobler dem til sammenhengen de er i. Et kontekstuelt 

kunstbegrep forstår kunsten på en slik måte at den kan snakke med dem som skal ha med den å gjøre. 

Kontekstbasert kunst representerer også en egen kunstnerisk praksis ifølge Jan Swidzinski (1923-2014). 

Swidzinski var en vel anerkjent performans kunstner fra Warszawa, Polen. Han var opptatt av kunstverkets 

årsakssammenhenger og ved å analyserer egne observasjoner utviklet han sin ide (sitt manifest) som 

forklarer en skapende kunstners vinkling til egne valg. Erfaringene ble samlet i en rekke publikasjoner 

heriblant Art as Contextual Art, (første gang publisert i 1976). Han var kritisk til konseptualistene som han 

mente underla seg språkets logikk framfor bildets-, den visuelle logikken. Videre mente han at alle kunstverk 

først og fremst har sin berettigelse som forestilling og funksjon med nytteverdi i gitte situasjoner. Så snart 

situasjonen endres kan disse bli avvist. Kunst har en funksjon men ingen uavhengig verdi, verdien er kun i 

øyeblikkets nytte. Den effekten kunst gir avhenger ikke bare av hva kunstnere gjør når de presenterer sin 

kunst, men også hvordan kunstverkene påvirker sammenhengen de fungerer i. Vi lever i en sivilisasjon med 

raske endringer og kunstnere er involvert i kulturen og delaktig i en virkelighet som ikke kan skilles fra 

hverandre uten at prosessen i seg selv blir lidende.  I en artikkel om Performancekunst i Polen av Lukasz 

Guzek (2009) presenteres Swidzinskis innflytelse på den internasjonale kunstarenaen på -70 tallet. Guzek 

understreker Swidzinskis betydning som organisator av-, og ansvarlig for, mange konferanser, utstillinger, 

installasjons- og performance presentasjoner. I Swidzinskis kunstneriske praksis møtes konseptualismen og 

performance kunsten, to dominerende sjangre i den moderne kunstens. I kommunikasjon med publikum 

brukte Swidzinski følgende metafor for å beskrive kreativitet i en kunstnerisk sammenheng: Om vi ser en 

gruppe samtidskunstnere og publikum som en slags turister vil vi oppdage at de stopper opp på reisen sin en 

liten stund, de møter andre folk som er lik dem selv, de spiser litt, snakker, ser seg rundt, tar noen bilder og 

fortsetter videre på hver sin reise. De passer sine egne saker og har bare overfladisk kontakt med andre. De 

prøver ikke å overbevise andre eller starte en krangle. Det er ingenting å kjempe om, og den kontekstuelle 

holdningen oppfordrer til å se " den verden vi lever i " som helhet. (Guzek 2009).  Denne holdningen tillater 

oss å skjelne og akseptere forskjeller uten å skape kunstige konstruksjoner av sentrum og periferi, hierarkier 

og underkastelser.   

I vårt arbeid med begrepet kontekst har vi sett spesielt på de faktorer som påvirker sanseoppfatning og 

opplevelser. Vi har reflektert over-, og vurdert Swidzinskis manifest i forhold til våre malerier og her har vi 

funnet «knagger» som vi ser åpner for læring: 

 Art - a, in time -t, in the place - p, in the situation - s, in relation to persons- o. 

 Kunst-K, i en tid-T, på en plass- P, i en situasjon – S, i forhold til personer – O (oversatt) 

 

 Kunst er en sosial handling som endrer virkeligheten gjennom evigvarende nedbygging av gamle 
forestillinger og konstruksjoner av nye. Kontekstuell kunst er prosessen med å realisere uferdige 
realiteter, dets vesen er en endring fra subjekt til objekt og fra skjult mening i dype strukturer til 
overflatestrukturer. Kunstneren er i en dobbelt rolle. Han/hun er subjektet som skaper en 
kunstnerisk handling, og på samme tid har han/hun mulighet for å bli objektet i sitt eget verk. Kunst 
har derved innflytelse på prinsipper og logikken som styrer sosial praksis. 

 Tid som fenomen i kontekstuell betydning er konkret, det er en definert situasjon i et definert 
øyeblikk på et gitt sted hvor vi befinner oss i en dialektisk prosess for opplevelser. Endringer i tiden 
påvirker vår aksept for og forståelse av tegn. I analytisk tekst er meningen gjemt blant ordene, i 
kunst er meningen gjemt blant tegnene.  

 I kunsten er tegnene ikke ladet med de har egen betydning, de representerer like gjerne et sted, en 
handling, en fornemmelse og de gir oss eventuelt en tom plass som kan fylles med realiteter. 
Forståelsen av et tegn skjer når mottakeren er i stand til å koble virkeligheten opp mot en mening. 
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 Mottakere må ha visse tidsaktuelle forutsetninger for å omdanne tegnene til egen opplevelse. Tegn 
som benyttes både i språket og i kunsten blir på denne måten til funksjonelle byggesteiner som viser 
til mulige fakta eller objekter. 

 Hvis tids- og stedsrelaterte fakta endres vil likevel disse tegnene i kunstverket miste sin kraft og 
nytte. Trening i å oppfatte disse og gi dem mening er viktig, trening er også det viktigste kriteriet for 
å skape kunst med mening.  

 Men, hvis ulike situasjoner fører til at endringer skjer, og hvis tegnene ikke repeteres, vil vi ha 
mindre evne til å etablere gyldige regler hvor vi anvender disse. Hva som er sant i en kontekst er ikke 
sant i en annen. Bare empirisk kontekst 7 beskriver tegnenes sanne mening. Hvis endringer skjer hele 
tiden så stopper kriteriene å fungere. 

 Personer vurderer hva som er hva på basis av kunnskap. Prinsippene i kunst bryter med dette, fordi 
kunstneriske hendelser og situasjonen som fanger vår oppmerksomhet er ikke styrt av formal logikk 
som avdekker sannhet og løgn. Kunstneriske prinsipper domineres av et annet og sterkere system. 
Det er mulig å si at i kunstneriske uttrykk består av meningsdannende elementer knyttet til et eller 
flere tegn som hver har sine betydninger. Kontekstuell kunst som en performans, opererer ikke med 
et sett systemer av tegn men like mye med et språk som blir konstruert slik at det belyser realiteter 
som bygger på aksepterte meninger i samtiden.  (Swidzinski. 1976.) 

 

Kunst i dag knyttes til ulike mål og sjangre. Daniel Chandler (født i 1952) underviser i semiotikk ved 

Aberystwyth Universitet. I 1997 skrev han artikkelen En introduksjon til sjanger teori.  Her setter han fokus 

på det komplekse i å fastsette regler for ulike sjangre innen litteratur, film og kunst for øvrig.  Han 

argumenterer for at klassifiseringer og kategorier som ligger til grunn for en sjanger må forholde seg til en 

åpen diskusjon. Samtidsteoretikere har en tendens til å beskrive sjangre på grunnlag av «familiære 

kjennetegn» framfor analyse av det prototypiske sier han, og han avslutter artikkelen med eksempel på 

spørsmål som kan anvendes i en slik analyse. Vi ser dette som interessant sett i forhold til maleriets posisjon 

i samtidskunsten (jfr. forord) og i forhold til formidlingsaspekter i vårt arbeid (se s.42).  Offentlige og private 

kunstprosjekter bygges opp med intensjonelle føringer som igjen danner kontekstuelle mønster for 

forventninger og vurderinger. Den norske billedvev kunstneren Hanna Ryggen (1894-1970) ble i 2011 

kuratert av Marit Paasche og presentert på Kunsthall Oslos utstilling med tittelen Det menneskelige mønster. 

(Kunsthall Oslo 05.24.11).  Målet var å utvide den konteksten som Hanna Ryggen normalt blir opplevd 

innenfor, hennes temaer og metoder ble i katalogteksten vurdert som relevant innenfor en samtidens 

praksis. Vi kan, hvis vi tenker oss om, se for oss typiske situasjoner som representerer forutsigbare 

sammenhenger, kontekst som er selvforklarende.  Den kulturelle skolesekken er et eksempel hvor fokus er 

en type skolekontekst, når kunstverket passerer skoleporten bidrar stedlige betingelser til en type formidling 

for å oppnå en type (lærerstyrt) innsikt. Kunstbiennaler er en annen kontekst hvor avantgarde kunsten har 

sin arena, her blir et utvalg kunstnere invitert på grunnlag av akseptert kvalitet.  Videre vil den lokale 

kunstforeningen eller private kunstinstitusjonen ofte bidra med kunstverk som appellerer til foreningens 

eller eierens "smak" og kontekst utfyller og spiller på lag med lokale preferanser. Kunstverkets intensjon kan 

bidra til estetisk opplevelse, til provokasjon, til refleksjon og undring, til dannelse og til kulturell forsterking. 

Som Ina Blom (Ekeberg 2011) antyder kan det se ut som om opplevelser og ønske om designet kontekst 

øker. Vi snakker ikke lengre om kunst for kunstens egen skyld. Kunstverkene utfyller i dag en idebasert rolle i 

en gitt sammenheng ofte supplert med tekstlig materiale utført av dem institusjonen mener kan ivareta 

intensjonen. Kari Holdhus (2014) viser i sin artikkel: Kunstformidling- medierende eller relasjonsbasert 

praksis? til det hun kaller tre ulike strategier knyttet til kunstformidlingsaktiviteter som krever spesielt 

utformet sted, materiell og metode for at kunstverket skal innfri sin rolle i forhold til mottakeren Disse 

                                                           
7 Empirisk kontekst fikk spesiell betydning for oss 
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aktivitetene kan etter vår syn også rettes inn mot kontekstuelle vurderinger, (se pkt.9 side 40) her presentert 

i en noe bearbeidet versjon:   

o når hensikten er læring og spesielle opplevelser 

o når kunstverkene må forklares med kommunikasjonsmodeller og teknikker  

o når kunstverkene benyttes i en interaktiv deltagende prosess 

 

Metode.  Kunstnerisk utviklingsarbeid 
I rapporten fra Not Quite Knowing (2014) prosjektet redegjorde vi for prosjektets undersøkende struktur noe 

som innebar veksling mellom analog maleriarbeid, digitale bearbeidelser og tekstlig refleksjoner. Den 

individuelle innsatsen vekslet mellom praktisk og tekstlig arbeid, som vist i figur 5. Denne framgangsmåten 

har vi tatt i bruk på nytt, og hensikten er nok en gang å sammenligne erfaringer og reflektere over teoretisk 

og praktiske aspekter knyttet til problemstillingen.  

 

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

Fagdisiplinen maleri domineres 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 fremmed, den skapende prosessen kan 

riktig nok ha en undersøkende karakter, men den er i de fleste tilfeller både subjektiv og intuitiv. 

 

 
Figur 5. Individuell strukturert arbeidsmåte 

I Prosjektrapport fra det kunstneriske utviklingsprosjektet Diaspora (2013) redegjør I.M. Søyland for 

utfordringer som berører både forskningens og kunstfagenes egenart.  Hun viser blant annet til Maarit 

Mäkelä, Nithikul Nimkulrat, D.P. Dash og Francois-X. Nsengas (2011) gjennomgang av både begreps-, teori- 

og metodeutfordringer i det kunstfaglige forskningsfeltet. De har i sitt prosjekt lagt vekt på 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 også til Christopher Frayling (1993) og hans artikkel: Research in Art and 

Design, hvor 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.  (Søyland 2013) 
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Med utgangspunkt i våre individuelle erfaringer, se figur 5. og våre individuelle oppstartsnotater, se figur 6., 
fase 2. så fant vi plattformen for vår sammenlignende prosess, figur 6., fase 4.  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). Vi har tidligere valgt The Lewinian  Experiential  Learning Model  
som utgangspunkt for våre refleksjoner, og dette har vi fulgt opp i dette prosjektet også. Denne og to andre 
modeller ligger til grunn for det David Kolb i artikkelen Experiential Learning (1984) kaller et holistisk 
integrerende perspektiv på læring, se figur 7. (Søyland 2013)  

 

 

Figur 7.  Kolb. Refleksjonsmodell. 

Tekstlige refleksjoner ble lagret i Evernote sammen med aktuelle bilder og senere lagt til grunn for 

sammenligning av erfaringer, disse erfaringene ble kartlagt i et semi-strukturert intervju som tok 

utgangspunkt i 11 spørsmål som var klargjort på forhånd (se side 38). Det var interessant å avdekke forhold 

ved begrepet kontekst bla sett i forhold til vår egen kunstneriske praksis.  Tanker om muligheter og 

hindringer gjør seg gjeldende både bevisst og ubevisst, noe vi har søkt å besvare i intervjuene. Her ble også 

forhold som arbeidsmåte, motivvalg, teknikk og innbyrdes sammenhenger avdekket og det er hele tiden 

maleriets kontekstuelle vilkår som er i fokus. Vi sammenlignet erfaringer på følgende områder:  

1. Hvor mange: lerret, foto, notater, digitale bearbeidelser og malerier er laget? 

2. Hvilke av de seks maleriene stemmer best med det du tenkte på i oppstartsnotatet ditt og hva ble 

viktigste motiv/ tema/ intensjon? 

3. Hvilke prinsipper eller regler - ubevisst eller bevisst - benyttet du i oppstarten av hvert bilde?  

4. Var malerienes kontekstuelle betingelser eller muligheter forstått som; - tid, sted, situasjon eller 

sosiale setting, i tankene dine i oppstarten? 

5. Ble NQK (Not Quite Knowing) fasen bekreftet som aktuell denne gangen også? 

1 2 3 4 5 

Figur 6. Arbeidsplan for prosjektperioden 
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6. Oppsto det ulik tilnærming til bildenes intensjon/ motiv i løpet av perioden?  Har du skapt motiv/ 
temamessig sammenheng mellom bildene? Var dette en bevisst handling eller bare skjedde det i 
løpet av prosessen? 

7. Fikk tekstlige refleksjoner (figur 7) betydning for din ideutvikling og arbeid med tema/ motiv? 
8. Har du notert tanker om kontekst i forhold til samlede resultater, hvilke?  
9. Hvilke aspekter kan eventuelt vektlegges eller utformes hvis arbeidene skulle bli presentert i en av 

følgende sammenhenger, når: a) hensikten er læring og spesielle opplevelser, b) hensikten er bruk 
av kommunikasjonsmodeller og teknikker, c) kunstverkene benyttes i en interaktiv deltagende 
prosess. 

10. Når svarene her vurderes i en sammenheng hva blir da situasjonen for et eller flere av arbeider? Hvis 
denne situasjonen skal realiseres hva bør i så fall gjøres/ undersøkes for å gi maleriene ny/ 
forsterket/ endret karakter?  

11. Ble ulike vurderinger/valg viktige og riktige i denne perioden, og dukket det opp svar på spørsmål 
som i vesentlig grad har endret din tenking om maleriet som kunstnerisk praksis? 
 

Praktisk arbeid, individuelle erfaringer og refleksjoner 
Som tidligere nevnt ble det vurdert som nyttig at vi hver for oss laget oppstartsnotater hvor vi klargjorde, for 

oss selv, hvilke ideer, preferanser, inspirasjoner og føringer som eventuelt kunne påvirke og prege den 

kommende skapende prosessen. Disse to notatene ble skrevet dagen før vi startet og her viser vi hvilke 

forventninger vi har til oss selv mht. teknisk valg, motiv og uttrykk.   

 

Elisabeth Juell 

 
Figur 8.  Flytende jern 

Hva vil skje denne gangen? Vil metoden og nettbrettet være til 
like stor nytte som forrige året? Jeg har en vag anelse om hva 
jeg skal male. Sannsynligvis noe som dreier seg om drømmer. I 
drømmene fortettes følelsene, tiden og rommet. Her utviskes 
skillet mellom det sanselige og fysiske. Dyr må være med, også i 
fortsettelsen.  Sauen er viktig; bjørn, ugle og kråkefugler er 
aktuelle. Jeg lytter til musikk og leser dikt, fagartikler og bøker 
og som har temaer som ligger tett opptil det jeg tror jeg skal 
arbeide med i bildene. Musikk og litteratur gir næring til 
assosiasjoner og setter meg i skapende modus, musikken er en 
viktig inspirator i det kunstneriske arbeidet mitt.  Musikk gir 

næring til det Bourgeois kaller «hukommelsens teater».  Stikkord her er surrealisme og de mørke kreftene 

hos mennesket. Jeg vil forsøke å vise hvordan vi, mennesket, er sammenfiltret med og påvirket av det 

materielle. Mystikk, individualisme og naturvitenskap infiltreres i vår visuelle og verbale verden. Et eksempel 

kan være opplevelser fra barndommens jevnlige besøk på det mekaniske verkstedet der faren min arbeidet. 

Jeg ser for meg sorte, tykke og harde jernplater som blir forvandlet til en rød seigtflytende masse. Den 

underlige spesielle lukten av smeltet metall, idet sveiseelektrodens gnistregn skjærer gjennom jernet, som 

om det var smør, kan framkalles når som helst.  
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Inger Marie Søyland 

 

 
Figur 9.  Med blikk for potteskår 

Denne gangen har vi valgt kontekstualisering som felles ambisjon. 
Jeg vil sjekke om dette har betydning for mine valg av uttrykk, motiv 
eller annet når jeg foretar vurderinger og valg i prosessen. Før 
oppstart har jeg vært på innsamlingstur av foto med fjellvegg og 
stein som studieobjekt. Her gir farger og form inspirasjon til mine 
arbeid. Jeg har en ide om at jeg kan bruke samme visuelle 
nysgjerrighet som jeg har på mine mange spaserturer, jeg ønsker å 
finne fram til det iøynefallende utsnittet eller et «bling- bling» 
fragment. Har vel alltid gjort nettopp dette, søkt med blikket ned i 
bakken, litt som kråka. Og ofte plukker jeg opp det som glinser 

som sølv- og gullaktige smykkedeler, skår fra gammelt steingods og porselensfliser med antydning til 

fargeornamenter. Når jeg velger motiv denne gangen tenker jeg å være trofast mot et element, 

steinoverflate og så vil jeg integrere vaser, urner og eventuelt arkitektur inn i disse sammenhengene. Det er 

5 malerier som minimum skal på plass og det innebærer vurderinger på kryss og tvers. Mht 

kontekstualisering så vil jeg prøve å dokumentere eventuelle tanker som dukker opp underveis. Igjen skal jeg 

fylle inn refleksjoner i Kolbs reflekterende modell (se fig. 7). 
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Elisabeths maleriprosess 
 

 
Figur 10. Inspirasjonskilde på atelieret 
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BILDE NR. 1 

 
 Figur 11.  Isbjørn. Referansebilde. Foto. 
"Sexus", Naturhistorisk museum. 

 
Figur 12 

 
Figur 13 

 
Figur 14 

 
Figur 15 

 
Figur 16 

 
 Digitalt.  
 
Hva: Dyr, natur og teknikk. Bjørnen trer 
fram fra mystisk bakgrunn.  
 
Hva så: Isbjørnen framstår mer hel og 
beveger seg framover i bildet. Undersøker 
hvordan jeg kan binde sammen bildets 
deler. 
 
 
Hvorfor: Bildet skal ikke ha for tydelig 
symbolbruk, det må representerer det 
metafysiske. Komposisjonen fungerer. 
 
Hvordan: Ulik teknikk, ulike motiv. 
Midtfelt med definerte deler, flytende 
områder i resten av bildet. Farger og linjer 
undersøkes i forhold til midtfeltet 
 

 
 

Figur 17 
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Tittel: Ursus Bianca 
 

 
Figur 18. Maleri nr. 1 
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BILDE NR 2 

 

 
Figur 19. Ugle. Referanse.Foto.  
"Sexus", Naturhistorisk museum.. 

 
Figur 20 

 
Figur 21 

Figur 22 

 
Figur 23 

 
Figur 24 

 
Figur 25 

 
Figur 26 

 

 
 

 
Maleri.  
 
Hva: Ugle i natur. Kaos, mye prøving av 
fargeflater og elementer. 

 
Hva så: Bildet har endret uttrykk og blitt 
mer uhyggelig. Mørke og sterke farger. 
 
Hvorfor: Søker magi, historie, natur og 
ånd. Ugla skal ha fokuset i komposisjonen. 
Fuglen skal sveve fram med mystikk. 
 
Hvordan: Kontrast i bruk av akryl og 
fargepulver/ elementer. 
Gjemt historie antydes, er bildet ferdig 
snart? 

                                                   Figur 27 
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Tittel: Somnium Evelyn 
 

 
Figur28. Maleri nr. 2 
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BILDE NR. 3 

 
Figur 29. Foto av Bil. 

 
Figur 30 

 
Figur 31 

 
Figur 32 

 
Figur 33 

 
Figur 34 

 
Figur 35 

 
Figur 36 

 
Figur 37 

 
Digital.  
 
HVA: bilen er abstrahert. Bilen er i ett med 
omgivelsene. Foruroligende uttrykk 
HVA SÅ: det mystiske og abstrakte er 
styrket. Plutselig fikk bilen horn?  Uro og 
dystert. 
HVORFOR: ønsker å få fram større helhet 
mellom feltene. Bilen skal dekonstrueres til 
å " forsvinne i skogen". Hvorfor lager jeg 
slike bilder? 
HVORDAN: bearbeide feltene med farger. 
De små faktorene understreker helheten. 
Prøver å få inn metafysisk atmosfære. 
Fryktelig tung prosess.  

                                    Figur 38 
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Tittel: Rubigo Silva  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Figur 39. Maleri nr. 3 
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BILDE NR. 4 

 
Figur 40 Åker.  

 
Figur 41 

 
Figur 42 

Figur 43 
Figur 44 

 
Figur 45 

 
 
Digitalt. 
Hva: mekanikk i kontrast til natur. Hvor 
kommer eggene og kyllingen ifra? Ideene 
fra digitale undersøkelser overført. 
Bil fjernes. Modig gjort. 
 
Hva så: kylling og egg invaderer bilsetet. 
Kyllingen og egget i fokus. Egg kan 
forveksles med «traktoregg» - fare?  
Dramatikken i himmel kan styrkes? Er det 
nødvendig?  
 
Hvorfor: fargene understreker fare, bilen 
tok oppmerksomheten. Søker å skape 
drama mellom maskin og natur. 
 
Hvordan: modellerer fram egget, feltet 
over kyllingen skal bearbeides med vare 

farger? Hva skjer videre, usikker. Noe 

menneskeskapt må inn? 
 

Figur 46 
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Tittel: Terra Matre 
 

  
 

Figur 47. Maleri nr. 4 
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BILDE NR. 5 

 

 
Figur 48. "Sexus", Naturhistorisk  
museum. 

 
 Figur 49   Aleksander Kiellands plass. 

 

 

 
Figur 50 

 

Figur 51 Figur 52 

   

Digitalt.  
 

Hva: bjørn trer inn i menneskenes verden. 
Isbjørn kobles med flere elementer. 
 
Hva så: underfundig atmosfære? Budskap 
om farlig landskap? Finnes det eventyr, ånd 
eller vitenskap her? Noe savnes.  
 
Hvorfor: bildet trenger mer bearbeiding, 
uferdig. Søker det melodramatiske i 
uttrykket.  
 

Hvordan: usikker, kaos, vanskelig. Uviss 
framdrift. Kulene har kontakt med det 
mørke feltet nederst til høyre. Kulene 
svever. Snart i mål?.  

 

  
                                                        Figur 53 
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Tittel: Manes Universi 
 

 
Figur 54. Maleri nr. 5 
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BILDE NR. 6 

 
Figur 55 

 
Figur 56 

 
Figur 57 

  
 

 

 

Digitalt.  
 
HVA: hund i rom. Feltet til høyre trenger 
noe mer.  
 
HVA SÅ: hverdagslige omgivelser, hund 
betrakter betrakteren. Leppene er for lyse? 
Bakgrunn mangler karakter.  Søker et 
forsiktig element i spalten.  
 
HVORFOR: dyr kommuniserer ikke med ord. 
Savner noe symbolsk.  
 
HVORDAN: vet ikke helt hva som skal til, 
må være svært forsiktig nå. Prøver å male 
fram en hund som forteller en historie. 

 
                                            Figur 58 
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Tittel: Canis Ebore 

 

 

Figur 59. Maleri nr.6 
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Inger Maries maleprosess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Figur 60.  Utsnitt fra atelieret 2015 
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BILDE NR. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 61 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 62 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 63 

   
Hva: digital versjon, hvor jeg har laget 
collage med karakteristiske steinflater 
 
Hva så: drive fram dette sand, 
mønster, steinuttrykket  
 
Hvorfor: å lykkes med sammenkobling 
steinens uttrykk og malt form 
 
Hvordan: vurdere undermaling og 
struktur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figur64 

Hva: digital versjon - kraftige flater som 
form i et landskap med spor av 
ornamentikk 
 
Hva så: drive fram de blonde fargene som 
forteller om temperatur, luft i maleriet 
 
Hvorfor: å fastholde steinstruktur i 
hovedformen 
 
Hvordan: vurdert fortellingens kraft – 
byggverkets forhold til fargeuttrykk og 
form 

  

  
   

Figur 65 
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Tittel: The Vessel of Pandora 
  

 
Figur 66. Maleri nr.1 
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BILDE NR 2 

 
Figur 67 

 
                        Figur 68 

 
                      Figur 69 

   
Hva: digital versjon, lasurer i fjellfarger, 
blågrå med orange og kittfargede linjer 
Hva så: drive fram mer struktur i 
bakgrunnen lete etter spenningspunkt i 
bildet 
Hvorfor: å se om det lar seg gjøre å hekte 
5 malerier sammen i et tema? Kjenner 
allerede at dette kjeder meg.  
Hvordan: jeg MÅ vurdere dristighet og 
søke etter maleriets stofflighet 

 
 Figur 70 

   
Hva: digital versjon, importert steinflate 
Hva så: kontraster funker, det kompakte 
og det åpne funker. Og fortsatt lete etter 
steinens karakter, uttrykk og stofflighet  
Hvorfor: det finnes et skjult motiv her? 
Hvordan: vurdere den blå? 

 

 
Figur 71 

  
Hva: en malt og en digital versjon 
kraftige flater fordelt inn i et 
landskapsrom med caput motum som 
steinfargen 
Hva så: drive fram sammenhengen med 
kulturform 
Hvorfor: å få motivet på plass, 
fortellingen, innser at maleriene er 
stiliserte, symboltunge (?) motiver, innser 
at jeg søker fortellende delvis mystiske 
elementer, litt mørk poesi her 
Hvordan: vurdere sammenheng  

 

 

Figur 72 
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Tittel: Amfitrites gift 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 73. Maleri nr. 2 
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BILDE NR. 3 

 
 

Figur 74 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 75 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figur 76 

Hva: digital versjon maleri - collage hvor 
jeg har satt inn en av steinflatene mine 
Hva så: jeg vil prøve å importere dette 
uttrykket som har nydelig farge, kraft og 
karakter i flaten 
Hvorfor: å lykkes med å bygge natur og 
malt form sammen 
Hvordan: vurdere denne blåhvite fargen 
med ornamentikk, punkter som er delvis 
regulære 

 
                                Figur 77 

 

   

Hva: maleri - mønsteret fra steinen er på 
plass sammen med symboler og tegn 
Hva så: drive fram ulike steinflater og 
koble dem til kulturobjekter som vase og 
delvis arkitektur 
Hvorfor: å finne fortellingen - det jordiske 
- det kulturelle - det poetiske  
Hvordan: holde ut prosessen med et gitt 
element som binder maleriene sammen i 
en fortelling. Den mystiske laven? 
 

                           
                         Figur 78 

   

 

 
                           Figur 79 
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Tittel: Lichen Mysteries 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 80. Maleri nr. 3 



33 
 

BILDE NR. 4 

 
 

 

Figur 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 83 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 85 

 
 

   

Hva: maleri - her er en steinflate sentral - 
teknisk arbeid utfordringen  
Hva så: drive fram fargemessige 
kvaliteter som også gir kontraster men 
holde på uttrykket stort sett 
Hvorfor: å supplere malerirekken med en 
stein er en stein 
Hvordan: vurdere de lyse fargene på 
steinen, og gi den grå litt mer tyngde, 
justere den grå i ytterkanten. Bort fra det 
rosa preget men holde på det lyse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figur 86 

 

 

Figur 81  
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Tittel: The Peatland 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 87. Maleri nr.4 
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BILDE NR. 5 

 
 

Figur 88 Figur 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 90 

   

 
 

Figur 91 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 93 

 
Hva: maleri - har satt inn kraftigere 
farger og framhevet motivets fortelling 
Footprint 
Hva så: tror neste maleriet er ferdig 
Hvorfor: Måtte ha en rødfarge på plass, 
en god rød som fikk en funksjon som 
bakgrunn, se digitale versjoner figur 33 
og 34. Jeg vurderte dette motivet opp i- 
mot de andre fire  
Hvordan: vurdere om jeg våger mer 
gulorange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Figur 94 
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Tittel: Human footprints 
 

 
 
                                                                                                         Figur 95. Maleri nr. 5 
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 BILDE NR. 6 

 
Figur 96 

 

 
Figur 97 

 
Figur 98 

 
Figur 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 100 

 

Hva: digital versjon bilde 6. Steinen som 
sentral - en stein som fjell fast grunn og 
løs som byggemateriale, som kulturelt 
element  
Hva så: fortsatt holde fast ved og gå 
tilbake til steinformenes skiferaktige 
egenart, struktur 
Hvorfor: i dette tilfelle, et annet format, 
mørke toner, dyp skog, dypt vann 
Hvordan: vurdere størrelser og grad av 
mørke/ lys og holde på blå farge 

 

               
                                 Figur 101 
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Tittel: Fragments of nature 
 

 

 

Figur 102. Maleri nr. 6 
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Sammenligning fra prosessen 
1.Hvor mange: lerret, foto, notater, digitale bearbeidelser og malerier er laget. 
 
Elisabeth 

 
Inger Marie 

6- 62- 55- 46- 6 6- 56- 13- 40- 6 

 
Sammenligning: 
Med hensyn til omfang er det store likhetstrekk mellom oss bortsett fra på området notater. 
Disse har hatt ekstra stor betydning for Elisabeth i hennes kamp om motiv og intensjon i de tre 
mellomste maleriene. Notatene ble for henne en viktig støtte i å etablere nye motiv og 
begrunnelser for disse. 
 

2.Hvilke av de seks maleriene stemmer best med det du tenkte på i oppstartsnotatet ditt?   Hva 
ble viktigste motiv/ tema/ intensjon? 

 
Elisabeth 

 
Inger Marie 

Bilde nr. 1 og 5 – Isbjørn 
Forvandlingens estetikk, dyr, drøm tilhørighet. 
Kontraster mellom sårbar og sterk, vitenskap 
og sansing – alt henger sammen. 

Bilde nr. 6. Fragmenter.  Stein/miljø/kultur. 
Ikke narrativt tema, lommerusk, skifer følelse 
av steinenes fysiske karakter er til stede. 
Geometri og fysikk – lek med naturmaleri. Men 
det betyr ikke at det er dette jeg er mest 
fornøyd med. 

 

3. Hvilke prinsipper eller regler - ubevisst eller bevisst - benyttet du i oppstarten av hvert bilde?  
 
Elisabeth 

 
Inger Marie 

Valg av musikk er en ubevisst kraft jeg tar i 
bruk i all oppstart. Teste teknikker på to 
malerier om gangen i forhold til ønsket uttrykk. 
Fri assosiativ «lek». 

Ingen lyd, ingen musikk. Starter på tre malerier, 
store skitne fargelag /undermaling uten egen 
identitet eller retning. Raske lag, det å male seg 
«tom» for så å gå til digital bearbeiding og 
tekstlig refleksjon. 

 

4. Var malerienes kontekstuelle betingelser eller muligheter forstått som; - tid, sted, situasjon eller 
sosiale setting, i tankene dine i oppstarten? 

 
Elisabeth 

 
Inger Marie 

I liten grad opptatt av kontekst eller bevisst 
muligheten for serieutvikling. Overordnet fokus 
var på tema og intensjon. Egne drømmebilder 
var inspirasjonsgrunnlaget (se fig. 18 og 54) 
 

I stor grad opptatt av kontekst, se også 
Diaspora rapport (2013) hvor både tid, sted og 
sosial setting var viktig. Fortellingen om stein 
styrte serien fra dag to. En ide om form som 
vokser ut av stein (se fig. 66) 

Sammenligning: 
I begges arbeider kan seriene identifiseres. Begge har fortellinger knyttet til sine serier. 
Det ligger an til en felles tittel?  KULTURSKAP OG NATURSKAPT 
 

5. Ble Not Quite Knowing fasen bekreftet som aktuell denne gangen også? 
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Sammenligning: 
Ja. Dette var likt for begge. Fasen med ubesvarte spørsmål og uklarhet mht. til malerienes 
utforming varierte fra; ingen problem (se fig. 59) til to uker (se fig.28). Tidspress og visshet om 
sammenligning /anvendelse/ fornuftig begrunnelser leder til at vi mobiliserer arbeidskraft og 
evne til framdrift. Strukturert arbeid hvor NQK fasens lovmessighet er akseptert. Drivere i 
prosessen er fortsatt interessante, se rapport Not quite Knowing (2014). 
 

6. Oppsto det ulik tilnærming til bildenes intensjon/ motiv i løpet av perioden?  Har du skapt 
motiv/ temamessig sammenheng mellom bildene? Var dette en bevisst handling eller bare 
skjedde det i løpet av prosessen? 

 
Elisabeth                                                                     

 
Inger Marie 

Ja, jeg fant fram til underbevisste lagrede 
arketypiske bilder. Disse blir beskrevet som 
aktuelle og intensjonelle i serien min (se 
oppstartsnotat).  

Ja, serien utviklet seg som visuelle 
kommentarer, brukt ulike motiv og tegn for å 
få fram nye perspektiver i fortellingene om 
steinen (se fig. 73, 87 og 95). 
 

 

7. Fikk tekstlige refleksjoner (se fig.7) betydning for ideutviklingen og arbeid med tema/ motiv? 
 

Elisabeth                                                                     Inger Marie 

Ja, Tre bilder var ekstra utfordrende, (se fig. 28, 
39, 47) Kolb bidro til å klargjøre veien videre. 
Se refleksjonsnotat s. 17. – plutselig fikk bilen 
horn… Å sette ord på bilde- elementer 
(konkrete eller abstrakte former) øker 
bevisstheten om motivenes mulighetsrom .  
 

Ja, jeg konfronterte meg selv med min egen 
slapphet og likegyldighet i tidlig fase. Se 
refleksjonsnotat s. 28. Dette ble også et 
vendepunkt for meg – jeg kunne jo bare gitt 
opp men her kommer erkjennelsen: Det må 
disiplin inn i prosessen.  
 

Sammenligning: 
Vi ser i etterkant at det kognitive gir en helt annen driv i tekstlig refleksjon til støtte for skapende 
prosess. Disse refleksjonene er både uhøytidelige (filterfrie) spontane tekster med vekt på aha 
opplevelsen og på analytiske forhold som i neste rekke blir retningsgivende. Her ligger også 
forståelsen av leken med tegn/ symbolikk og mulige fortolkningsrom (Swidzinski) 

 

8.  Har du notert tanker om kontekst i forhold til samlede resultater, hvilke? Og  
når du vurderer bildene dine i etterkant har de innhold, tegn, bildeelementer og elementenes 
orden kontekstuell verdi, og- bidrar disse til å forklare eller kamuflere tema? Jfr teorikapittelet. 
 
Elisabeth                                                                     
Nei ingen notater, men motivene har 
kontekstuelle relasjoner og kan knyttes til tid, 
situasjon og fortolkninger som forklarer et 
tema. Det er fremdeles uklart hvordan mine 
bilder speiler teoriene? 

 
Inger Marie 
Et par refleksjoner i prosessen om bildenes 
innbyrdes sammenheng, dette ble viktig driver i 
motivbyggingen. Laget også en fotoserie 
etterpå for å vurdere den opprinnelige 
intensjonen.  Det traff heller ikke riktig, de fikk 
et uttrykk nær opp til dekor og pynt. Maleriene 
har symboler, form og tegn som kan knyttes til 
og forklare en fortelling og en kontekst. 
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9. Hvilke aspekter kan evnt vektlegges eller utformes hvis arbeidene skulle bli presentert i en av 
følgende sammenhenger: 

Når hensikten er læring og spesielle opplevelser 

Aha- vi ser nå mulighet for å koble læring og opplevelse til ulike tilrettelagte dimensjoner: 
Forelesning, info materiale, tittel, musikk, innlest tekst, ulike tema kan fremheves – informasjon 
faktabasert notater og dette kan også vinkles intensjonelt (politisk, personlig, poetisk, mm) 

Når hensikten er bruk av kommunikasjonsmodeller og teknikker  
Fillerye med tekst, telt og lyd, supplerende objekter som representerer empirisk kontekst (se s.8). 
Eksempel steingjerde med skjulte skatter mellom steinene. Parateksting (se s. 5) selvsagt, skilt og 
veiledere. Selve plasseringen av objekter og bilder, rommet med utforming og farge/ 
materialbruk og lysbruk viktig. 

Når kunstverkene benyttes i en interaktiv deltagende prosess 
Aktiviteter noe å gjøre, å bevege seg, lytte til, tilføre, kommentere (trykk), postkort, servietter og 
lefse (noe å konsumere/bruke) i denne settingen. 
 
10. Når svarene her vurderes i en sammenheng hva blir da situasjonen for et eller flere av 
arbeider? Hvis denne situasjonen skal realiseres hva bør i så fall gjøres/ undersøke for å gi 
maleriene ny/ forsterket/ endret karakter? 
 

Vi vil formidle to serier og da trenger vi å ferdigstille: KULTURSKAPT /NATURSKAPT: Det kulturelle 
landskapet og Det Andre (?) 

 Stempel, fillerye og lyd 
 Steingjerde, servietter og lefsemaleri 
- lage utstillingssøknad 
- lage 2 forelesning kolleger og studenter  
- ferdigstille rapport 
- presentere maleriene på hjemmesider 

 

11. Ble ulike vurderinger / valg viktige og evnt. riktige i denne perioden og dukket det opp svar på 
spørsmål som i vesentlig grad har endret dine tanker om maleriet som kunstnerisk praksis for 
deg? 
 

Sammenligning: 
Kunstsamtalen og oppsummerende innsats i intervju, refleksjon og teorigjennomgang har gitt 
nye perspektiver. En kollegabasert samtale, samarbeid om faglig utvikling mellom kolleger med 
varierende kunnskap og fartstid er selvsagt nyttig. Når konkrete emner som KONTEKST belyses i 
arbeidsprosesser og diskusjoner slik vi har gjort det her så oppstår nye perspektiv.  
Formidlingsarbeidet i KD 2 har mange muligheter som ennå er lite berørt /beskrevet. Kontekst 
kan danne bro mellom kunstverket, fag-/ kunstteori – og mottakere. Kontekstutvikling 
konkretiserer formidlingsutfordringer og kan muligens etableres som kjernen i vår arbeid i KD2 – 
formidling. Hva er en veileder jobb, en kunstformidler jobb, en kurator jobb? Det å forstå hvor 
det kontekstuelle ligger og hva det kan innebærer å skape kontekstuelle rammer har bidratt til 
endring i sluttfasen hos begge to. 
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Drøfting 
Når vi nå skal besvare problemstillingen; På hvilken måte kan økt kunnskap om samtidskunstens 
kontekstuelle utfordringer bidra til at vi ser våre malerier på en ny måte og at vi derved tenker 
nytt om formidlingsarbeidet? – så har vi valgt å dele drøftingen inn i tre avsnitt som belyser tre 
ulike forhold med betydning for vår konklusjon. For det første vil vi reflektere over teoretiske 
aspekter ved begrepet kontekst både sett i forhold til relevante eksempler innen samtidskunsten 
og våre egne erfaringer, kunst med mening. Deretter vil vi diskutere om økt kunnskap om og 
fokus på kontekstuelle utfordringer har bidratt til at vi forstår våre malerier på en ny måte, hva 
det i så fall innebærer og hvordan berører dette formidlingsaspektet? Tilslutt reflekterer vi over 
hvordan selve prosessen har påvirket resultatet og vår kunstneriske praksis, og om dette i noen 
grad har endret vår holdning til kontekstuelle forhold i samtidskunsten. 

Kunst med mening 
Kontekstuell utfordringer kan beskrives som sammensatt. Selve begrepet leder til en språklig 
forståelse hvor noe relateres til noe. Begrepet anvendes i daglig talen helt uavhengig av en 
kunstnerisk diskurs. Likevel er det også et begrep som gir bestemt mening innen kunstfag. 
I slik sammenheng viser begrepet til sammenhengen mellom kunstverket og omgivelsene i en gitt 
situasjon på et gitt tidspunkt og sted. Bruker vi derimot begrepet Kontekstuell Kunst så vil dette 
være et nytt begrep for mange. Her er Swidsinzkis forståelse av begrepet avhengig av at man 
forstår de historiske, kulturelle og kunstteoretiske referansene som han legger til grunn i sitt 
materiale.  
 

Hans referanse er som tidligere nevnt idebaserte performans forestillinger slik vi også 
kjenner det fra arbeidene til Marina Abramovic  (født i 1946). Dette blir en ganske snever 
bruk av begrepet. Vi velger derfor å se på Swidsinzkis manifest som disiplinovergripende 
retningslinjer, og det gir ny mening for oss. Her forklarer han at når tegnene (i maleriene) 
settes i en sammenheng med empirisk kontekstuelle objekter så økes fortolkningsrommet. 
Empirisk kontekstuelle objekter kan slik vi forstår det forklares med å vise til internasjonale 
og allmenngyldig tegn og artefakter. (En pipe er en pipe er en pipe-). Slike objekter, ting og 
tang benyttes gjerne i gallerirommet for understøtte og iscenesette intensjonelle forhold. En 
kurator vil etter behov, benytte slik for å bygge bro mellom kunstverkene, rommet og 
betrakteren for å aktivere betrakterens subjektive respons (Swidsinsky).   
 
Med dette som utgangspunkt blir det interessant å og sjekke ut noen formidlingsforhold 
knyttet til noen av de norske mest anerkjente samtidskunstnere. Hvordan blir det 
kontekstuelle utfordret her? Disse ble omtalt i artikkelen Her er Norges kunstelite skrevet av 
Veslemøy Hedvig Østrem (Aftenposten 17.04.12). Lista omfatter ca 60 navn. Både 
billedkunstnere som Leonard Rickhard (født i 1945) og Mathias Faldbakken (født i 1973) vise 
til motiv og tema fra samtiden i sine bilder, dette spenner fra arkitektur til emner fra 
dagspressen. Videre befinner Trine Lise Nederaas (født i 1972) seg også på denne lista. Hun 
er en videokunstner med et tidsovergripende tema som omfatter mennesket på godt og 
vondt noe som vi også finner igjen i enkelte av Marianne Bratteli (født i 1951) sine malerier. 
Marianne Bratteli og maleren Ørnulf Opdahl (født i 1944) kan begge beskrives som formelt 
orienterte modernister. Lista inneholder med andre ord både kvinner og menn, yngre og 
eldre, flere kunstneriske disipliner og både konseptualister, ekspresjonister, post-
konseptualister og modernister er representert. Det er ikke en snever sjanger som har gitt 
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dem plass her, det er antallet innkjøp og utstillingsaktivitet som ligger til grunn. På den siste 
utstillingen til Rickhard på Henie Onstad (HOK) i 2015 ble arbeidene hans presentert sammen 
med verk av Bjarne Melgaard. Både liv og kunstnerskap skiller seg skarpt fra hverandre. 
Gjennom kontrastene ønsket HOK å skape debatt om maleriet status i dagens kunstscene. 
(hok.no) Ser vi på Brattelis siste utstilling i Kunstnerforbundet (2013) så er den tilegnet 
hennes billedfortolkning av sin fars (Trygve Bratteli) historie fra konsentrasjonsleirer under 
2.verdenskrig. I begge disse eksemplene blir maleriene vist intensjonelt. Rickhard inviteres 
inn i et kunstnerisk møte og Bratteli viser resultater fra et kunstnerisk prosjekt. 
 

Det kontekstuelle 
I vårt prosjektet har vi søkt oss fram til en tematisk felles ramme som vi har gitt tittelen 
Kulturskapt og Naturskapt. Bildemotivene representerer på litt ulike vis følelsesmessige og 
analytiske aspekter ved natur. Uttrykksmessig befinner vi oss innenfor samme tradisjon som 
Marianne Bratteli og Ørnulf Opdahl, vi kjenner oss igjen i sjangeren formelt orienterte 
modernister. Men det betyr ikke at vi sitter fast i «kunst for kunstens egen skyld» 
tradisjonen, vi ønsker å formidle et samtidstema vi er opptatt av og som krever spesiell 
tilrettelegging for at vi skal innfri våre intensjoner. 
 
I en visningssammenheng har vi tidligere erfaring med at maleriene tale for seg selv i et 
gallerirom fritt for støtte i overbyggende prosjekttittel, artefakter eller kontrasterende 
medutstillere. Hvis enkelte av våre malerier monteres på veggen hos Burger King eller til og 
med i Kunsthall Oslo så er det ikke sikkert de blir forstått på den måten vi forventer de skal 
bli oppfattet på. Stedet har betydning. Vi ser ofte for oss at målgruppe for våre malerier 
ligner delvis på oss selv. Det vil si at forståelsen for tegn, symboler, uttrykk blir lest med 
erfaringsblikk og kunnskapsbriller som ligner våre egne. Kommunikasjon er til en viss grad 
avhengig av kontekst for å gi betydning.  
 

Ny praksis 
Det at vi nå har økt kunnskap om- og fokus på, kontekstuelle utfordringer har bidratt til at vi 
ønsker å bruke våre malerier på en ny måte. Dette innebærer at vi vil gjøre maleriene 
lesbare, vi vil derfor teste ut hva som bidrar til en slik situasjon og undersøke hva som er 
nødvendige betingelser for å innfri; -lærende aspekter, -økt kommunikasjon og/eller - 
interaktivitet. Vi ønsker med andre ord å være best mulig forberedt til å møte aktuelle 
utstillingsledere på relevante gallerier.  Det koker for vår del ned til spørsmålet om hvor 
kunstverket slutter og omgivelsene begynner. I tidsskriftet KUNST 2-2014, skriver Helene 
Brodtkorb i artikkelen Kuratorveldet om de eksperimentelle kunstutstillingene og hvordan 
kunstneren er redusert til en råvareleverandør for kuratorens mesterverk. Brodtkorb viser 
videre til kunsthistorikeren Nora C. Nerdrum som har organisert flere utstillinger blant annet 
ved Nasjonalgalleriet. Hun sammenligner kuratorrollen med rollen til en redaktør. Kuratoren 
bruker kreativitet, blant annet gjennom å lage et interessant konsept for utstillingen i sin 
helhet. Jobben innebærer i tillegg flere praktiske oppgaver som organisering, frakt, forsikring 
og montering. Det handler om å produsere mening og gi rom for mening sier hun. 
(Brodtkorp2014). Dette er musikk i våre ører og i en slik sammenheng kan et samarbeide 
med en kurator være veldig nyttig for alle kunstnere.  
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I dette prosjektet har vi gjentatt tidligere utprøvd metode og vekslet mellom praktisk arbeid 
og refleksjoner i en digital og teoretisk prosess. Våre malerier har også denne gangen utviklet 
seg gjennom en fase hvor det meste er udefinert og usikkert med tanke på tema, motiv, 
malemåte og formale utfordringer. Også denne gangen har refleksjoner i prosessen og 
digitale bearbeidelser hatt stor verdi. Begge kom på et ganske tidlig tidspunkt fram til et 
tema som så ble fulgt opp i en serier, dyremotiver og stein. Disse seriene har blitt enda 
tydeligere gjennom samtaler og refleksjon og de danner kjernen i det videre kontekstuelle 
arbeidet. Våre ønsker for det videre arbeidet er å legge til rette for rike sanseopplevelser 
som åpner for flere fortolkningsrom og som møter flere betrakter ståsted. Vi har også for 
moro vurdert våre relasjoner til og klanglikhet med musikkuttrykk. Dette har gitt hver av oss 
sjangermessig preferanser som peker i retning bluegrass- og jazzblues uttrykk.  Vi er enige 
om at en forelesning om enn aldri så god vil påvirke publikum, plansjer og plakater vil om 
enn aldri så interessante bli skydd som pesten av enkelte publikummere. Montere og 
titteskap i gallerirommet virker ikke alltid forlokkende. Vi har videre reflektert over lærings- 
og kommunikasjonsmodeller knyttet til våre malerier og vi har vurdert muligheter for 
interaktiv deltakende prosess. Siden museer og gallerier er utfordret i følge Ina Blom (2011) 
med spørsmål om hva og hvordan de vil forholde seg til samtidskunsten og hvilke profil de 
legger seg på, så innebærer det fra vår side at vi må klargjøre våre intensjoner og presentere 
vårt prosjekt i en søknad på en mest mulig interessant måte.  
 

Til slutt en liste som viser aspekter i en skapende prosess med vekt på kontekst 
1. Ide og/eller en intensjon/ tema kan beskrives i et oppstarts notat  
2. Kontekstuell forankring tar form når du oppdager /tenker på og/eller konkretiserer:  

a. STED OG HANDLING – SITUASJON OG PERSONER - TID OG TEGN/SYMBOLER 
3. Arbeidet med kontekst starter samtidig med det kunstneriske arbeidet 
4. Disipliner prosessen. (Kolb) Tekstlig refleksjon (det kognitive) gir støtte til arbeidet 

med kontekst og skapende prosess. 
5. Det kontekstuelle bidrar til perspektivering. 
6. Det kontekstuelle kan forklares med kommunikasjonsmodeller og -teknikker og/eller 

empirisk kontekstuelle elementer.  
7. Det kontekstuelle kan bidra til interaktivitet i deltakende prosesser. 
8. Det kontekstuelle forholder seg harmonisk (ikke for mye eller for lite) til intensjonen.  
9. Lurt å teste på kollega virkning av den kontekstuelle planen. 

 

Konklusjon 
I dette prosjektet hadde vi So What? som hovedspørsmål når vi valgte å undersøke betydning av 
begrepet kontekst sett i forhold til våre egne malerier.  Dette for å sette fokus på resultatet og 
oppfølging av resultatet i en formidlings sammenheng. Den kunstneriske praksisen vår er styrket og 
erfaringer med systematisk metode som er dokumentert fra begynnelse til slutt er nok engang 
bekreftet som verdifull. Kunstsamtalen og oppsummerende innsats gjennom intervju, refleksjon og 
teorigjennomgang har gitt nye perspektiver. Er det da slik at den forberedte kollegabaserte 
undersøkende samtalen bidrar til bedre avslutning og større selvsikkerhet knyttet til resultatene? 
Kan en kunstformidler også bidra som kontekstutvikler? Ser vi behovet for gode 
prosjektmedarbeider i kunstprosjekter med brobyggerkunnskap og kommunikasjonstalent? 
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Vi kan nok en gang bekrefte at de viktigste driverne for oss i vårt arbeid har vært tidspress, 
forventninger om resultat, konkurranseaspekt og ønske om å finne svar på et felles formulert 
spørsmål. Formidling og nivåene ved slikt arbeid er i stor grad belyst og vurdert i forhold til 
konkrete planer fra vår side. Logikken i vår kunnskapsproduksjon i et kunstnerisk utviklingsarbeid er 
nok en gang blitt satt på prøve. Vi har beveget oss fra det kognitive til det intuitive og tilbake igjen. 
Vi kan slå fast at kontekstuelle dimensjoner vil bidra til å berike maleriet og gjennom dette er det 
også mulig å motvirke tendensen til at maleriet blir vurdert som kommersielle objekter.   
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